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ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 





คํานํา 
 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลอง
เช่ือมโยงกับแผนความตองการอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ใหกับประชาชน จึงดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปน
ระยะเวลาหาป (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เร่ือง แนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนา
ทองถ่ินแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ี
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทองหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ฉบับน้ีจะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
        งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
        สํานักปลัดเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
         
 



สารบัญ 
 

          หนา 

สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน       1 - 10 

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     11 - 21 

สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ      

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน       22 - 23 

๒. บัญชีโครงการพัฒนา         24 - 29 

๓. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน        30 - 258 

สวนท่ี ๔ การติดตามประเมินผล  

๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร      259 - 261 

2 การติดตามและประเมินผลโครงการ          262 

3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน        264 - 265 

4 ขอเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต        265 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
.................................... 

 

สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

  ๑. ดานกายภาพ 
 

       ๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล (แผนท่ีประกอบ) 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง มีอาณาเขต ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดกับ  ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
  ทิศใต  ติดกับ ตําบลบานพราน/ตําบลศรีพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหวยไผ อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

เนื้อท่ี 
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีเน้ือท่ีท้ังหมดโดยประมาณ ๒๙.๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือ                 

คิดเปน ๑๘,๓๒๕ ไร โดยอยูหางจากท่ีวาการอําเภอแสวงหาประมาณ ๒ กิโลเมตร  
                                                                                                     

                      แผนท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       - ๒ - 
 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม ไมมีภูเขา ไมมีแมนํ้าไหลผาน ดินเปนดินเหนียวปนทราย 

พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว ทําไร ทํานา ทําสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว และใชนํ้าจากคลองสงนํ้า
ชลประทาน 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพอากาศรอนชื้น  มี  ๓ ฤดู  ดังน้ี 
ฤดูรอน  เร่ิมตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  เร่ิมตัง้แตเดือน  มิถุนายน – กันยายน 
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือน ตุลาคม – มกราคม 

 

๑.๔ ลักษณะดิน 
ดิน ถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคาและมีความสําคัญยิ่งตอการเกษตรกรรม อันเปนอาชีพสวนใหญของชาว

จังหวัดอางทอง ดินในจังหวัดอางทองแบงได ๒ กลุม ดังน้ี 
(๑) ดินไร ลักษณะดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย เกิดจากการทับถมของตะกอนแมนํ้าหรือลํานํ้า 

ลักษณะของช้ันดินสลับชั้นซอนกัน เฉพาะเน้ือดินท่ีเปนดินรวนเหนียวปนทรายระบายนํ้าดี ไมสามารถเก็บกักน้ํา
ไดตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พบมากบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้านอย ซึ่งเปนพื้นท่ีไรนาสวนผสม และเปน
ท่ีตั้งบานเรือนของราษฎร สวนเน้ือดินท่ีเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง แตระบาย
นํ้าไดดีปานกลาง พบมากบริเวณริมคลองสีบัวทอง หรือหวยราชครามเหมาะสําหรับปลูกพืชไร เชน ออย เปนตน 

(๒) ดินนา แยกตามลักษณะดินและบริเวณพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมไดเปน ๒ กลุม คือ 
      (๒.๑) ดินเหนียวท่ีเกิดจากอิทธิพลของตะกอนนํ้ากรอย บริเวณท่ีลุมและพ้ืนท่ีท่ีนํ้าทะเลเคย

ทวมถึง ซึ่งพบโคลนทะเลท่ีระดับความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตรจากผิวดิน และสูงจากระดับน้ําทะเล ๕-๘ 
เมตร โดยเน้ือดินเปนดินเหนียว แตมีคาความเปนกรดต่ํา สามารถเก็บกักนํ้าไดนาน พบในทองท่ีอําเภอวิเศษชัย
ชาญ สวนเน้ือดินท่ีเปนดินเหนียว มีสภาพความเปนกรดสูง สามารถเก็บกักน้ําไดนาน แตตองปรับปรุงสภาพดิน
เสียกอน พบทางตอนใตของอําเภอปาโมกปจจุบันเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวและสวนผลไม 

(๒.๒) ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา สามารถเก็บ
กักน้ําไดนาน พบบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา และท่ีราบลุมท่ีมีระดับสูงกวาบริเวณท่ีนํ้าเคยทวมถึงเล็กนอย 
ในทองท่ีอําเภอแสวงหา ตอนเหนือของอําเภอสามโก และทางตะวันตกของอําเภอโพธิ์ทอง ปจจุบันเปนพ้ืนท่ี
ปลูกขาวและไมผล  

 
 

อางอิง https://jeezii15110.wordpress.com 
 

 

 

 

 
 
 



- ๓ - 
  ๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
       ๒.๑ เขตการปกครอง 

    แบงออกเปน  ๑๒  หมูบาน ท่ีอยูในเขตเทศบาล  ประกอบดวย 
            ๒.๑.๑ หมูบานเต็มพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน ๗ หมูบาน   
 ดังน้ี 

หมูท่ี ๗  บานเพชร   
หมูท่ี ๘  บานคูเมือง   
หมูท่ี ๙  บานทุงแหว   
หมูท่ี ๑๐ บานหนองแขม 
หมูท่ี ๑๑ บานทองเลื่อน 
หมูท่ี ๑๒ บานหนองถ้ํา 
หมูท่ี ๑๓ บานดอนทอง 
๒.๑.๒ หมูบานบางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน ๕ หมูบาน 

ดังน้ี 
หมูท่ี ๑  บานแสวงหา   
หมูท่ี ๓  บานแสวงหา    

หมูท่ี ๔  บานแสวงหา 
หมูท่ี ๖  บานแสวงหา 
หมูท่ี ๑๔ บานแสวงหา 
                         รายช่ือกํานัน - ผูใหญบาน 

หมูบาน ผูใหญบาน หมายเลขโทรศัพท 

กํานันตําบลแสวงหา นายศรชัย แจมจันทร ๐๘-๒๓๕๘-๔๑๔๔ 

หมูท่ี  ๔ บานแสวงหา นายชูชีพ จันทรเรือง ๐๘-๙๐๙๙-๓๗๔๔ 

หมูท่ี  ๖  บานแสวงหา นางวิลัยจิตร สุวรณประทีป ๐๘-๙๘๑๕-๐๒๐๕ 

หมูท่ี  ๗  บานเพชร นายอํานาจ รอดจรูญ ๐๖-๓๑๘๙-๘๗๗๕ 

หมูท่ี  ๘  บานคูเมือง นายมงคล เกิดดี ๐๘-๕๑๘๕-๒๕๐๐ 

หมูท่ี  ๙  บานทุงแหว นางนํ้าผึ้ง ปลูกงาม ๐๘-๑๕๖๔-๘๔๓๙ 

หมูท่ี  ๑๐  บานหนองแขม นายสมหมาย ชื่นบาล ๐๘-๙๙๐๔-๔๖๘๓ 

หมูท่ี  ๑๑  บานทองเลื่อน นายสมชาย   บุญสันต ๐๘-๐๔๓๑-๗๓๘๑ 

หมูท่ี  ๑๒  บานหนองถํ้า นายปญญา ราตร ี ๐๘-๖๑๒๕-๑๗๒๑ 

หมูท่ี  ๑๓  บานดอนทอง นายสวน ปานทอง ๐๘-๖๗๙๐-๓๙๓๓ 

หมูท่ี  ๑๔  บานแสวงหา นายนิรุจ          รักดี ๐๘-๑๔๓๓-๙๗๙๒ 
 

 

 



- ๔ - 

       ๒.๒ การเลือกตั้ง 
           เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบรหิารทองถ่ิน                  
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564 แบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๒ เขต  ดังน้ี 

(๑) เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบดวย หมูท่ี ๑, ๓, ๔, ๗, ๑๐ และ หมูท่ี ๑๒ 
(๒) เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบดวย หมูท่ี 6, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, และ หมูท่ี ๑๔ 

 

                 โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

  
 

๑. ฝายบริหาร ประกอบดวย  
     ๑.๑ นายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง   จํานวน ๑ คน   
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
     ๑.๒ รองนายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง     จํานวน ๒ คน 
มาจากการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
     ๑.๓ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง  จํานวน ๑ คน  
มาจากการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 
     ๑.๔ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน ๑ คน 
มาจากการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีตําบลเพชรเมืองทอง 

                     รายช่ือคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

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

๒ นายจําลอง สุขประเสริฐ รองนายก  ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๙๐๑๔-๔๒๗๒ 

๓ นายนิรันดร  รักดี รองนายก  ทต.เพชรเมืองทอง 08-9809-9957 

๔ นายสยาม สีทับทิม เลขานุการนายก  ทต.เพชรเมืองทอง 06-2471-9263 

๕ นายคะนอง บุญหงษ ท่ีปรึกษานายก ทต.เพชรเมืองทอง ๐๘-๔๘๘๒-๐๗๒๔ 
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๒. ฝายสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ประกอบดวย 
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน ๒ เขต ๆละ ๖ คน จํานวนรวม
ท้ังสิ้น ๑๒  คน ประกอบดวย  
     ๒.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง   จํานวน ๑ คน 
มาจากการเลือกตั้งจากสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๒ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  จํานวน ๑ คน 
มาจากการแตงตั้งจากประธานสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๓ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  จํานวน ๑ คน 
มาจากการเลือกตั้งจากสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
     ๒.๔ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  จํานวน 9 คน 

      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๑ นายอนุชา  สินธุสุวรรณ ประธานสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 
สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต 1 

08-5421-4635 

๒ นายสมชาย  สนิธุสุวรรณ รองประธานสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 
สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต 1 

08-1439-1485 

๓ นายเอก วุฒ ิ เลขานุการสภา  ทต.เพชรเมืองทอง 
สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต 1 

06-5328-2439 

๔ นายอภิรมย เพชรรัตน สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ ๐๘-๒๒๓๙-๖๙๘๒ 

๕ นายสามารถ   ชื่นบาล สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ 09-2617-1839 

๖ นางพลอยชนก หมูทหาร สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๑ 08-4118-6066 

๗ นายประจวบ  รอดจรญู สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต 2 09-2535-3904 

๘ นายกิตติ ปลูกงาม สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 08-9809-8651 

๙ นายสมหมาย   นุมทอง สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต 2 08-9239-4248 

๑๐ นายจรินทร ศรีผอง สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 08-9072-3862 

๑๑ นายบัวสี  สาภิราช สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 09-5947-9216 

๑๒ นายบุญเชิญ  วงษเล็ก สมาชิกสภา ทต.เพชรเมืองทอง เขต ๒ 09-2614-2993 
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  ๓. ประชากร 
     ๓.๑ ขอมูลเ ก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอแสวงหา              
ณ  เดือน กันยายน 2564) 

ประชากรรวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๕,302  คน  แบงเปน 
ชายรวมท้ังสิ้น   จํานวน  2,581 คน 
หญิงรวมท้ังสิ้น   จํานวน  2,713 คน    
จํานวนครัวเรือนรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,860 หลังคาเรือน 

       ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 
   ชวงอายุต่ํากวา ๑๘ ป  จํานวน    994 คน 

ชายรวมท้ังสิ้น   จํานวน     485 คน 
หญิงรวมท้ังสิ้น   จํานวน     509 คน 

   ชวงอายรุะหวาง ๑๘ –  ๖๐ ป จํานวน 3,271 คน 
ชายรวมท้ังสิ้น   จํานวน  1,645 คน 
หญิงรวมท้ังสิ้น   จํานวน  ๑,๖26 คน 

   ชวงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป  จํานวน  1,037 คน 
 ชายรวมท้ังสิ้น   จํานวน     ๔59 คน 
หญิงรวมท้ังสิ้น   จํานวน     576 คน 
รวมท้ังสิ้น   จํานวน  ๕,302  คน   

  ๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

    (๑) มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ๑ แหง คือ 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง รับเด็กอายุ ๓ ขวบ 
    (๒) โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
  จํานวน ๓ โรงเรียน  ดังน้ี 
         -โรงเรียนวัดบานเพชร 
         -โรงเรียนวัดทองเลื่อน 

      -โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ 
(๓) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

  จํานวน ๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ไมมีโรงพยาบาล  ถาประชาชนเกิดการ

เจ็บปวย ก็สามารถไปโรงพยาบาลประจําอําเภอ คือ โรงพยาบาลแสวงหา ซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ ๓-๕ กิโลเมตร และ คลินิกรักษาโรคท่ัวไป  จํานวน ๑ แหง  

สํานักงานเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีเจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  ๑  คน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสาธารณสุขผสมผสาน  ท้ังการรักษาพยาบาลเบื้องตน  การฟนฟูสุขภาพ          
การควบคุมปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพและอนามัย  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัย
สิ่งแวดลอม งานโภชนาการ งานเผยแพรใหความรูดานสาธารณสุขแกเจาหนาท่ี ผูนําทองถ่ิน 
ชุมชน และประชาชน 
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       ๔.๓ อาชญากรรม 
  ปอมยามตํารวจ     ๓          แหง   

 การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 มีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล  ประกอบดวย 
 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ คน  
 เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน จํานวน ๖ คน  
 มีวัสดุ-อุปกรณ   ที่ใชในการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประกอบดวย 
           รถยนตบรรทุกนํ้าขนาดบรรจุนํ้า ๕,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน 
           เจาหนาท่ีดับเพลิง ๗ คน 

เคร่ืองสูบนํ้าขนาดเล็ก จํานวน ๑ เคร่ือง  
          หากมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น จะมี อปพร. มูลนิธิรวมกตัญู และทองถิ่นใกลเคียง              
ใหความชวยเหลือ  

       ๔.๔ ยาเสพติด 
อําเภอแสวงหา มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน โดยประธานอยูในโรงเรียนแสวงหา

วิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  จะมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ในเร่ืองการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และการปองกันและแกไขการ
ตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียน ดังน้ัน ปญหาเรื่องยาเสพติดมักจะเกิดขึ้นกับประชาชนกลุมผูใช
แรงงาน ซึ่งอําเภอแสวงหา โดยปลัดอําเภอฝายความมั่นคง รวมกับสถานีตํารวจภูธรแสวงหา 
และสีบัวทอง บูรณาการการทํางานรวมกันปองกัน ปราบปราม กันอยางเต็มศักยภาพทําให
ปญหายาเสพติดในพืน้ท่ีลดนอยลง 

       ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหานาที่ใหการชวยเหลือ

เก้ือกูล ใหทุกคนอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข และใหทุกคนมีความสามารถพัฒนาสังคม 
ใหมีความเจริญกาวหนาดวย  ซึ่งปจจุบันในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ผูมีสิทธิไดรับ 
เบี้ยยังชีพ  รายละเอียดดงัน้ี 

 ผูสูงอายุรวมท้ังสิ้น  จํานวน 1,043  คน 
 ผูปวยเอดสรวมท้ังสิ้น  จํานวน      ๑5  คน 
 ผูพิการรวมท้ังสิ้น  จํานวน    ๒๐6  คน 
 (ขอมูล  ณ  เดือน สิงหาคม  ๒๕๖4)   

 

  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
       ๕.๑ การคมนาคมขนสง 

 ทางบก  มีรถโดยสารประจําทาง สายอางทอง - แสวงหา - สีบัวทอง   
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  ๕.๒ การไฟฟา 
ประชาชนมีไฟฟาใชยังไมครอบคลุมท้ังพื้นท่ี  ท้ังนี้  เทศบาลฯไดประสานงาน                 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอคายบางระจัน และอําเภอโพธิ์ทอง ในการประมาณการคาใชจาย
ในการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน 
๕.๓ การประปา 

   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  มีการใชนํ้าของการประปาสวนภูมิภาค 
และประปาบาดาล ภายในหมูบาน แตยังไมครอบคลุมท้ังพื้นท่ี  ท้ังน้ี  เทศบาลฯกําหนดใหมี
การขยายเขตประปาเพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอยางท่ัวถึง 
๕.๔ โทรศัพท 

ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ ของ
องคการโทรศัพท  เน่ืองจากประชาชนนิยมใชโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสาร  นอกจาก
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน  สํานักงานเทศบาลฯ  เปนตน 
๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไมมีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข แตม ี  
เจาหนาท่ีของสํานักงานไปรษณียโทรเลขอําเภอแสวงหา ออกใหบริการประชาชนครอบคลุม             
ท้ังพ้ืนท่ี 

 

  ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

- สงเสริมการประกอบอาชีพ กองทุนกลุมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได 
- สงเสริมกองทุนหมูบาน 
- การสรางเครือขายกองทุนทุกกองทุนในระดับตําบล 
- การสรางงานสรางอาชีพในชุมชน 

๖.๒ การประมง 
 ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ไมมีแมนํ้าไหลผาน ดังน้ัน จึงไมมีรายไดจาก

การทําการประมง 
๖.๓ การปศุสัตว 

เน่ืองจากในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง มีโรงฆาสัตว จํานวน ๒ โรง ประชาชน
จํานวนรอยละประมาณ ๒๐ มีการเลี้ยงสุกรเพ่ือจําหนาย และเปนอาชีพเสริมจากการทํานา 
เพ่ือเพ่ิมรายไดของครอบครัว 
๖.๔ การบริการ 

    มีรานขายสมตํา ไกยาง    จํานวน  ๑    ราน 
 รานขายกวยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง   จํานวน ๔๐  ราน 
 รานขายวัสดุกอสราง   จํานวน    ๒  ราน 
 รานซอมแอร    จํานวน    ๑  ราน 

    รานขายของชํา    จํานวน  ๓๐  ราน 
    อูซอมรถ    จํานวน    ๒  แหง 
    รานขายเคร่ืองสังฆภัณฑ   จํานวน    ๑  ราน 
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 ธนาคาร    จํานวน    ๑  แหง 
    รานขายปุย    จํานวน    ๒  ราน 
    หองเชา     จํานวน    ๖  แหง 
    โรงเรือนเชา    จํานวน    ๗  ราน 
    ตึกเชา     จํานวน    ๒  แหง 
    คลินิก     จํานวน    ๑  แหง 
    ฟารมหมู    จํานวน    ๒  แหง 

    รานเสริมสวย    จํานวน    ๓  ราน 
    โรงฆาสัตว    จํานวน    ๒  แหง 
    โรงทําน้ําดื่ม    จํานวน    ๑  แหง 
    รานตัดผมชาย    จํานวน    ๑  แหง 
    สหกรณ    จํานวน    ๒  แหง 
    เตนทรถ    จํานวน    ๑  แหง 
    คารแคร    จํานวน    ๑  แหง 
    สินเช่ือ     จํานวน    ๒  แหง 
    รานนวดแผนไทย   จํานวน    ๑  แหง 
    รานตัดเสื้อผา    จํานวน    ๑  ราน 
 

๖.๕ การทองเท่ียว 
     มีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานสวนอยูสุข  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ บานเพชร 

และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรพิพิธภัณฑบานคูเมือง  ตั้งอยูหมูท่ี ๘ บานคูเมือง 
  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
    โรงงานทําลูกช้ินชัยยะ ๙ ตัง้อยูหมูท่ี ๔ 
    โรงทําน้ําดื่ม  ตั้งอยูหมูท่ี ๔ 
    โรงงานวุนเสน  ตัง้อยูหมูท่ี ๑๐ 
    โรงรีดเหล็ก  ตั้งอยูหมูท่ี ๑๐ 
    มีโรงหลออลูมิเนียม  ตั้งอยูหมูท่ี ๑๑ 
 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
    กลุมดอกไมประดิษฐ 
    กลุมจักสานตะกราหวาย 
    กลุมไมมงคล 
 

๖.๘ แรงงาน 
           แรงงานจากประเทศพมาซึ่งมีการขึ้นทะเบียนถูกตอง ทํางานในรานอาหาร และ
โรงงานตางๆ  
 

   
 
 
 
 
 
 



 

   - ๑๐ - 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถอืศาสนา 

    ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง รอยละ ๙๘  นับถือศาสนาพุทธ 
 

๗.๒ ประเพณีและงานประจําป 
    วันขึ้นปใหม   
    วันสงกรานต   

 วันเขาพรรษา   
 วันออกพรรษา 

 วันอาสาฬหบูชา 
 ประเพณีลอยกระทง 
 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 
 

๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น 
มีหมอนวดแผนไทย  ตั้งอยูหมูท่ี  ๗  บานเพชร   ภาษาท่ีใชในพื้นท่ี คือภาษาไทย                 

ภาคกลาง 
 

๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    ดอกไมประดิษฐ , ตะกราหวาย , ไมมงคล 
 

  ๘. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๘.๑ นํ้า 

    ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ไมมีแมนํ้าไหลผาน  ประชาชนใชนํ้าจาก 
  คู คลองชลประทาน 
 

๘.๒ ปาไม 
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  ประชาชนสวนใหญเปนเจาของท่ีดิน ไมมี

พ้ืนท่ีท่ีเปนปาสงวนจึงไมมีปาไมแตอยางใด 
 

๘.๓ ภูเขา 
    ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  เปนท่ีราบลุม ไมมีภูเขา 
 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    แรดินเหนียว, ทราย 
 

  ๙. อื่น ๆ (ถามีระบุดวย) 
    -  
 
    ………………………………………………… 
 

 
 
 
 



     - ๑๑ - 
 

สวนท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
(๑) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑) แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ป (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕80)  

 

วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน”   

  ยุทธศาสตรชาตปิระกอบดวย๖ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑ ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่งคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโรจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



      - ๑๒ - 
 
 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมภาคกลางตอนบน 
วิสัยทัศน 
“ลุมนํ้าแหงประวัติศาสตร ศูนยกลางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน” 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผูประกอบการ 

SME ท้ังภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ ๔.๐ท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร ปศุสัตว และอาหารปลอดภัยดวยเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหไดมาตรฐาน 2) สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
เกษตร ปศุสัตวและอาหารปลอดภัยดวยเทคโนโลยี/นวัตกรรม 3) ยกระดับสถานประกอบการและผูประกอบการ 
SME กลุมจังหวัดดวยเทคโนโลย/ีนวัตกรรม เพ่ือการแขงขันทางการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการทองเท่ียวเพ่ือสรางความประทับใจแกนักท
องเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว ของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2) พัฒนาและยกระดับสินคา ผลิตภัณฑชุมชน ธุรกิจบริการ ใหไดมาตรฐานทางการตลาดภายในและ
ตางประเทศ 3) เช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสราง
รายไดจากการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมนํ้าเจาพระยา/ปาสักในกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบน อยางสมดุลและยั่งยืนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน าในเขตลุม
นํ้าเจาพระยา/ปาสัก เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง อยางเปนระบบ เพ่ือสรางความสมดุลและ
ยั่งยืน 2) รักษา อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดลอมทางนํ้าของลุมนํ้าเจาพระยา/ปาสัก ใหอยูใน
สภาวะท่ีเหมาะสมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมโลจิสติกสขนสงมวลชน เพ่ือสงเสริมดาน
เศรษฐกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในการขนสงและการ
กระจายสินคาใหสะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตามแหลงอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การ
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท สิงหบรุี ชัยนาท อางทอง) 
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด    
“แหลงผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินคา พัฒนาการทองเที่ยว และสังคมนาอยู” 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 
2. เช่ือมโยงการกระจายสินคาทางบก และทางนํ้า 
3. บริหารจัดการการทองเท่ียว อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสรางระบบบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
5. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงครวม 
1. เปนฐานการผลิตอาหารและสนับสนุนการพลังงานของประเทศ 

2. รักษามรดกประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสรางความสมดุลหลากหลายทรัพยากร 
ธรรมชาติทางชีวภาพ 

3. เปนแหลงนํ้าตนทุนเพื่อการพัฒนาภาคกลางตอนบนและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

   แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง 
วิสัยทัศนจังหวัดอางทอง 
“อางทองเมืองนาอยู นาเท่ียว แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. พัฒนาเมืองนาอยูสูสังคมเปนสุข 
๒. พัฒนาผลิตภัณฑสูระดับมาตรฐานสากล 
๓. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

   

       ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การบริหารจัดการท่ีดี 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๗  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 



 
- ๑๔ - 

(๒) ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
  ๒.๑ วิสัยทัศน 

“นํ้าไหล ไฟสวาง  ทางดี  ประชาชนมีสุข พรอมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
       ๒.๒ ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า รางนํ้า ขยายเขต

ไฟฟา  
2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนนคันดิน    
3. พัฒนาแหลงนํ้ากินนํ้าใช    

  ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการศึกษา  คุณภาพชีวิต  และความเขมแข็งชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา       

  1. เพิ่มชองทางในการรับขอมูลขาวสารแกประชาชน   สงเสริมสนับสนุนการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ จัดฝกอบรม และสรางอาคารเอนกประสงค 
  ๓. พัฒนาบุคลากร  เพ่ิมงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๔. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพความรูและความสามารถของผูบริหารทองถ่ินและบุคลากร
ของเทศบาล 
  ๕. เฝาระวังและปองกันการแพรกระจายของยาเสพติด 
  ๖. ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส 
  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาสงเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีสําคัญ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  สรางจิตสํานึกใหประชาชนสนใจและรวมอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม การละเลน ทํานุบํารุงศาสนาสถานและกิจกรรทางศาสนา 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา       
  1. จัดหาความรู ฝกอบรม สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ   
  2. จัดหายานพาหนะเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการประชาชน  
  3. การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรที่ ๕การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา       

  1. สรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  2. การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล   
  3. ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน 
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  ยุทธศาสตรที่ ๖ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดใหมีการบริการท่ีดีไดมาตรฐานดานสาธารณสุข 
  2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพลามัยท่ีดี   
  3. การจัดกิจกรรมดานสาธารณสุข 

  ๔. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
  ยุทธศาสตรที่ ๗ยุทธศาสตรการบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบานเมือง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. จัดใหมีการบริหารกิจกรรมของเทศบาล 
  ๒. จัดใหมีการบริหารกิจการดานการเมือง 
๒.๓ เปาประสงค 

-เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค-บริโภค 
-เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช 
-เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ีมีมาตรฐานสําหรับใชในการสัญจรไปมาและขนสงสินคา

ทางการเกษตรออกสูตลาด 
-เพ่ือใหประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขอยางยั่งยืน 

๒.๔ ตัวชี้วัด 
-จํานวนครัวเรือนรอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตพื้นท่ีมีนํ้าประปาอุปโภค-

บริโภค 
-จํานวนครัวเรือนรอยละ ๘๐  ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีไฟฟาใช 
-จํานวนประชาชนรอยละ ๘๐ ของจํานวนประชาชนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจตอ

ถนนท่ีใชสัญจรไปมาและขนสงพืชผลทางการเกษตร 
-จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเทศบาลฯจัด มากกวารอยละ ๖๐ ของ

เปาหมายผูเขารวมกิจกรรม 
๒.๕ คาเปาหมาย 

-ขยายเขตประปา ปละ ๑ จุด :หมูบาน 
-ขยายเขตไฟฟา ปละ ๑ จุด : หมูบาน 
-กอสราง-ซอมแซม-ลงหินคลุก ถนน, สะพาน ปละ ๑ จุด :หมูบาน 
-จัดกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมและไดประโยชน ปละไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

๒.๖ กลยุทธ 
    -การขยายเขตประปา 
    -การขยายเขตไฟฟา  

 -การกอสราง, การซอมแซม,การลงหินคลุกถนน ภายในหมูบาน และเช่ือมตอระหวาง
หมูบาน  

   -การกอสรางสะพาน 
 
 



- ๑๖ - 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 

    เพื่อใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สามารถแกไขปญหา พัฒนาทองถิ่น ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว 
๗ยุทธศาสตรดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาดานการศึกษา  คุณภาพชีวิต  และความเขมแข็งชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3การพัฒนาสงเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีสําคัญ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรท่ี ๗การพัฒนาดานการบริหารเทศบาล  และบริหารกิจการบานเมือง 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
ตําบลเพชรเมืองทอง 

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต                  
จังหวัดอางทอง ยุทธศาสตรจังหวัดอางทอง 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค  สาธารณปูการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดาน
การศกึษา  คุณภาพชีวิต  และความ
เขมแข็งชุมชน  

ยุทธศาสตรที่ ๑การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการ
สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีสําคัญ  

ยุทธศาสตรที่ ๒การพัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  
 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดาน
ดานเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม  
 

ยุทธศาสตรที่ ๕การพัฒนาผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดาน
สาธารณสุข  
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการ
บริหารเทศบาล  และบริหารกิจการ
บานเมือง  
 

ยุทธศาสตรที่ ๖การพัฒนาตาม
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาเมืองนาอยู 
สูสังคมมั่นคง และเปนสุข 

 



- ๑๘ - 
 ๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง 
           จากการประมวลปจจัยภายในท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นและขอมูลพ้ืนฐานรวมท้ัง

ปจจัยภายนอกที่พิจารณาจากแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาตําบล  และยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนดบทบาทและ
หนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขอสรุปประเด็นท่ีเปนจุดแข็ง  (Strength)  จุดออน  
(Weakness)  โอกาส  (Opportunity)  และขอจํากัด  (Threat)  เพ่ือนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตําบล
เพชรเมืองทองดังน้ี 

 

จุดแขง็  (Strength) จุดออน (Weakness) 
 

๑. ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี 
๒. ผูบริหารใหการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจแก

เจาหนาท่ี 
๓. ผูบริหารเห็นความสําคัญอนุมัติใหทําโครงการตางๆไดดี

มีงบประมาณเพียงพอในการจัดทําโครงการ 
๔ .  ผู บ ริหารเห็นความสํา คัญของประชาชนในด าน 
การบริการเปนอยางด ี

 

๑.  การมีสวนรวมของประชาชนไมคอยมีสวนรวมเทาท่ีควร 
๒.  ประชาชนขาดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
ในการประกอบอาชีพ 
3.  สาธารณูปการไมครอบคลุม ไมเพียงพอกับความ

ตองการ 
4.  ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารบานเมืองนอย 
5.  งบประมาณของเทศบาลมีนอย ไมเพียงพอในการ

พัฒนา 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 
 

๑. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนการแกไข
ปญหาและพัฒนาในดานตางๆ 

๒.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน 
๓.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๔.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐เปดโอกาสให

ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 
๕.  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 

๒๕๔๒และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําให
ทองถิ่นไดรับการกระจายอํานาจมากขึ้น 

๖.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาลทําใหการมีสวน
รวมของประชาชนในกิจการของรัฐไดรับการยอมรับมากขึ้น
ทําใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๗. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมทําใหมีการกระจาย
ความเจริญมาสูทองถิ่นมากขึ้น 

 

๑.  งบประมาณมีไมเพียงพอตอการใชจายในการ
พัฒนา 

๒.  ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินการตามแผน 
๓.  ขาดความรวมมือจากประชาชน 
๔.  การจัดสรรงบประมาณของสวนกลางไมตรงกับ

ความตองการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
ของทองถิ่น 

๕.  ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา
เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

๖. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไมเหมาะสมของ   
เยาวชน 

 

การวิเคราะหศักยภาพดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสรางพื้นฐาน 
๑. ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วโดยใชเสนทางถนนหินคลุกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลาดยางในทุกหมูบาน ในเขตเทศบาลตําบลท่ีไดมาตรฐาน 
  ๒. ประชาชนท่ีเดินทางในเวลากลางคืนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 
  การวิเคราะหศักยภาพดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน 

๑. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดวันอุทิศ มอบใหแกเด็กยากจนท่ีเรียนดี ขาดแคลนทุน
ทรัพย  เพ่ือเปนขวัญ  และกําลังใจ   

๒. ฟนฟูประเพณี และวัฒนธรรม ภายในตําบลเพชรเมืองทอง เพ่ือใหมีการสืบทอดประเพณี  และ
วัฒนธรรม  ตอไป 

๓ . มี ก า รดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม ใน วั น เ ด็ ก เ พื่ อ ใ ห เ ด็ ก  แล ะ เ ย า ว ช น   
กลาแสดงออก 

๔. มีการดําเนินการในงานรัฐพิธี ในวันสําคัญตางๆ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในงาน 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
การวิเคราะหศักยภาพดานการพัฒนาสังคม 

  ๑. มีการดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยรวมกับศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด อําเภอแสวงหา ในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
  ๒. มีการดําเนินการในการสนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดรวมกับหนวยงานราชการใน
ตําบลเพชรเมืองทอง   
  ๓. มีการดําเนินการในการสนับสนุนสงเคราะหผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ เพ่ือใหบุคคล
เหลาน้ี มีรายไดเลี้ยงชีพ ไมเปนภาระตอครอบครัว 
  ๔. มีการดําเนินการในการประชาคมหมูบาน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใน
การแกไขปญหาของหมูบาน 
  ๕. มีการดําเนินการจัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ไดรับรางวัลศูนยดีเดนระดับ
จังหวัด 

๖. มีการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก โดยการรณรงคฉีดพนหมอกควันตามครัวเรือนท้ัง
ตําบลเพชรเมืองทอง 

๗. มีการดําเนินการปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยการรณรงคฉีดยาสุนัข และแมวตามครัวเรือนท้ัง
ตําบลเพชรเมืองทอง 

การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
  มีการดําเนินการในการสนับสนุนกลุมอาชีพ  ทําใหประชาชนในตําบลเพชรเมืองทองมีงานทําและ
มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 

การวิเคราะหศักยภาพดานเทคโนโลยี 
  ๑. มีเสาสัญญาณโทรศัพทของบริษัททีโอที จํากัด(มหาชน) ติดตั้งในพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ทําใหการ
ติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเทศบาลฯมีการติดตั้ง Wifiและมีอินเตอรเน็ต
ภายในสํานักงาน 
  ๒. สงพนักงานเจาหนา ท่ีไปศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทําใหการปฏิบัติหนา ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    

การวิเคราะหศักยภาพดานผังเมือง 
  ๑. มีการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับถนน ในเขตพื้นท่ี 

๒. มีการสํารวจคู คลองสาธารณะเพ่ือขุดลอกใหสะอาดและนํ้าไหลไดสะดวก และประชาชน
สามารถใชนํ้าในการทําการเกษตร 

๓. มีการนําท่ีสาธารณะมาใชประโยชน ในการปลูกตนไม ปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
๔. มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน 
๕. มีการจัด Zoning แบงเขตการใชประโยชนท่ีดิน 
๖. มีการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และกําหนดจุดรวมพล เมื่อเกิดสาธารณภัย 
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การวิเคราะหศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๑.  มีการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดภูมิทัศนใหพื้นท่ีสวยงาม  

๒.  สรางสวนสาธารณะบริเวณพิพิธภัณฑบานคูเมืองใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และประชาชนใชในการออกกําลังกาย 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
โอกาส (Opportunities) เปนท้ังแนวโนม พลังขับเคลื่อน เหตุการณ และแนวคิดตางๆ ท่ี

หนวยงานสามารถนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
อุปสรรค (Threats) เปนเหตุการณหรือแรงกดดันท่ีอาจเกิดขึ้นได ซึ่งอยูเหนืออํานาจการ

ควบคุม หนวยงานจําเปนตองวางแผนรับมือ หรือตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือบรรเทาความรุนแรงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน 

สภาพแวดลอมภายนอกเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองท่ีเก่ียวของ ไดแก 
1. สภาพแวดลอมท่ัวไป (General Environment) ประกอบดวย 

๑.๑ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
-ถาเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายไดจับจายใชสอย 

๑.๒ ปจจัยทางดานเทคโนโลย ี
-มีผลกระทบตอสังคม ทางดานการซื้อขายสินคาไมตองมีหนาราน 
-การติดตอสื่อสาร   

๑.๓ ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 
-กฎหมาย เปนกฎขอบังคับท่ีบุคคลและหนวยงานตองเคารพและปฏิบัติตาม 
-นโยบายการเมือง มีผลตอการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาหนวยงานและพ้ืนท่ี 

๑.๔ ปจจัยตัวแปรทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
-การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต 
-การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
-อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
-การศึกษา 
-คุณภาพชีวิต 
-สุขภาพ 
-การเกิดแรงงานสตรี 
-แรงงานตางดาว 

๒. สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
มีอิทธิพลโดยตรงตอหนวยงานและความสําเร็จในการพัฒนาไปสูวิสัยทัศนท่ีตั้งเปาหมาย

ไว ประกอบดวย 
    ๒.๑ งบประมาณ 
    ๒.๒ ความชวยเหลือจากรัฐและนโยบายรัฐบาลฯลฯ 
 
    ........................................................ 



สวนท่ี ๓   
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑. 
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
๒. การเศรษฐกิจ 
3. การเศรษฐกิจ 

๑.เคหะและชุมชน 
๒. อุตสาหกรรม
และการโยธา 
3. การเกษตร 

กองชาง 
 

กองคลัง 

๒. 
การพัฒนาดานการศึกษา  
คุณภาพชีวิต  และความ

เขมแข็งชุมชน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

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

1. การศึกษา 
 
2. บริหารงาน
ท่ัวไป 
3. การรักษาความ
สงบภายใน 
4. บริหารงาน
ท่ัวไป 
5. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
6. งบกลาง 

กองการศึกษา 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 

กองคลัง 
 กองการศึกษา 

๓. การพัฒนาสงเสริมประเพณี            
และรัฐพิธีท่ีสําคัญ 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
กองการศึกษา 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(ตอ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๔. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

1. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2. การบริหารงาน
ท่ัวไป 
3. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลัง 
กองชาง 

๕. การพัฒนาสิ่งแวดลอม 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. เศรษฐกิจ 

1. สาธารณสุข 
 
2. เคหะและชุมชน 
3. บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

 
กองชาง 

สํานักปลัด กองคลัง 

๖. การพัฒนาดานสาธารณสุข 1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. สาธารณสุข สํานักปลัด กองคลัง 

๗. 
การพัฒนาการบริหาร
เทศบาล  และบริหาร

กิจการบานเมือง 

๑. บริการชุมชนและ
สังคม 

1.บริหารงานท่ัวไป 
 

 

สํานักปลัด 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองคลัง 

รวม ๗ ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 
 

๔ กอง/สวน ๔ กอง/สวน 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 138 47,011,901 177 55,438,901 159 74,512,900 63 33,752,000 38 23,224,000 575 233,939,702

   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 13 4,790,000 20 6,470,000 7 2,340,000 7 2,890,000 14 6,590,000 61 23,080,000

รวม 151 51,801,901 197 61,908,901 166 76,852,900 70 36,642,000 52 29,814,000 636 257,019,702

ยุทธศาสตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 24



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา คุณภาพชีวิต และความ
เขมแข็งของชุมชน
๒.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 25 2,550,000
๒.2 แผนงานการศึกษา 17 3,903,000 16 3,858,000 16 3,858,000 16 3,858,000 16 3,858,000 81 19,335,000
๒.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 15 2,000,000

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 3 375,000 3 375,000 4 1,072,500 3 872,500 3 872,500 16 3,567,500

๒.5 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 13 2,980,000 14 3,232,000 12 2,182,000 11 2,080,000 11 2,080,000 61 12,554,000

2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห 8 938,000 8 938,000 8 938,000 8 938,000 8 938,000 40 4,690,000
๒.8 แผนงานงบกลาง 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 5 10,442,500 25 52,212,500

รวม 55 19,578,500 55 19,785,500 54 19,433,000 52 19,131,000 52 19,131,000 268 97,059,000

ป 2570 รวม 5 ป

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 25



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีท่ีสําคัญ

   ๓.๑ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 30 1,550,000

   3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 15 1,200,000

รวม 9 550,000 9 550,000 9 550,000 9 550,000 9 550,000 45 2,750,000

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
   ๔.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

8 390,000 8 390,000 8 390,000 8 390,000 8 390,000 40 1,950,000

๔.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
๔.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 10 470,000 10 470,000 10 470,000 10 470,000 10 470,000 50 2,350,000

ป 2570 รวม 5 ป

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ป 2570 รวม 5 ปยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 26



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,070,000 4 1,070,000 4 1,070,000 5 1,110,000 5 1,110,000 22 5,430,000
๕.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 5 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 6 1,210,000 6 1,210,000 27 5,930,000

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข
   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 17 920,000 17 920,000 17 920,000 17 920,000 17 920,000 85 4,600,000

รวม 17 920,000 17 920,000 17 920,000 17 920,000 17 920,000 85 4,600,000

ป 2570 รวม 5 ป

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ป 2570 รวม 5 ปยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 27



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร
เทศบาล และบริหารกิจการบานเมือง

   ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 20 2,400,000

รวม 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 20 2,400,000
รวมท้ังสิ้น 251 74,970,401 297 85,284,401 265 99,875,900 168 59,403,000 150 52,575,000 1,131 372,108,702

ป 2570 รวม 5 ป

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 28



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนาที่นํามา
จากแผนพัฒนาหมูบาน
และแผนพัฒนาชุมชน

3 380,000 7 1,480,000 10 3,970,000 9 3,740,000 3 3,000,000 32 12,570,000

รวมทั้งสิ้น 3 380,000 7 1,480,000 10 3,970,000 9 3,740,000 3 3,000,000 32 12,570,000

แบบ ผ. 01/1

รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมูบานและชุมชน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 29



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลงหินคลุก จาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึง
 ตําบลจําลองและตําบลศรี
พราน หมูที่ 2 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

330,000 330,000 330,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ทางหลวงหมายเลข 3064
 ปากทางเขารานขาย
อาหารสัตวถึง คสล.เดิมอู
ชางจุกไดนาไม หมูที่ 4 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทาง ขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

200,000 200,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 30



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

3 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบานอาจารยวารี 
นิลดี หลังตลาดนัดคลองถม
 หมูที่ 4 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวางประมาณ 
3.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทาง ขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

950,000 950,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
คลองคลองนํ้าทิ้ง ถึง คสล.
เดิม ทางเขาบานนางสมพร
 ฉัตรเงิน หมูที่ 4 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวางประมาณ 
3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทาง ขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

50,000 50,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 31



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เท
แอสฟลติก ตอจุดกอสราง
เดิมถึงบานนายวันชัย จันทร
เรือง หมูที่ 4 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

160,000 160,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

6 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ หมูที่ 4 
บริเวณอูชางจุก ถึง คลอง
นํ้าทิ้ง หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนมี
ไฟทางสาธารณะใน
การสัญจรไปมา

ระยะทางประมาณ
 750.00 เมตร

980,000 980,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ไฟทาง
สาธารณะใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

7 โครงการกอสรางสะพาน
เหล็ก บริเวณบานดงมะมวง
 หมูที่ ๔

-เพื่อใหประชาชนใช
เชื่อมตอในการ
เดินทางสัญจรไปมา

กวาง ๑.๕0 เมตร 
ยาว ๑๘.00 เมตร

250,000 250,000 -จํานวน
สะพานที่มี
การกอสราง

-ประชาชนใช
เชื่อมตอใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 32



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

8 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 4 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 4

300,000 300,000 300,000 -ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
หมูที่ 6 ถึง บานนางบุญชู 
แยมเทศ

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

580,000 580,000 580,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 33



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

10 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
จุดเริ่มตนจากประปาสุด
ถนน คสล.เดิม หมูที่ 6 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

1,300,000 1,300,000 1,300,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

11 โครงการขุดลอกคูคลอง 
ตั้งแตเขตหวยไผ ถึงหมูที่ 6
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก และคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

กวาง 8.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร กน
กวาง 6.00 เมตร

98,000 98,000 98,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม.๗ มีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร 
และมีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าในการ
บริโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 34



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

12 โครงการขุดลอกคลองและ
วางทอ คสล.พรอมบอพัก 
หมูที่ 6 บริเวณแทงค
นํ้าประปา

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก และคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ปากบนกวาง 
16.00 เมตร กน
กวาง 10.00 เมตร
 ยาว 1,500.00 
เมตร ลึก 3.00 
เมตร

120,000 120,000 120,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม.๗ มีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร 
และมีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าในการ
บริโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

13 โครงการขุดลอกคู คลอง
สาธารณะ หมูที่ ๖ จาก
บานนายจอม หลั่งศรี ถึง
บานนางบุญชู แยมเทศ

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก และคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ปากบนกวาง ๘.00 
เมตร กนกวาง ๖.
00 เมตร ยาว 
๘๐๐.00 เมตร ลึก
 ๒.๕๐ เมตร

120,000 120,000 120,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม.๖ มีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร

-ประชาชนมี
นํ้าในการ
บริโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 35



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

14 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 6 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 6

300,000 300,000 300,000 -ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 
คสล.เดิม ถึง บานนางมณี 
เชื้อขจร หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

350,000 350,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 36



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 
คสล.เดิม ถึง สวนนาย
อํานวย บุญปลีก หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

180,000 180,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
จาก คสล.เดิม บานนางลิ้ม 
บุญลา ถึง ถนนคันคลอง 
สายแสวงหา - หนองแขม 
หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร

500,000 500,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 37



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

18 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๗ จากถนน คสล.
เดิมถึงบานนางวันนี เชื้อขจร

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
มีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา ๕๑๒.๕ ตร.ม. 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

260,000 260,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก 
คสล.เดิม ถึง สวนนาย
อํานวย บุญปลีก หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

130,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 38



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมตอถนนลาดยางบาน
เพชร - ดอนกราง ถึง บาน
นายสงดั ชางบรรจง หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

203,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 7 (สายอูชางตี)๋

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 39



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

22 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล. เดิม บานนายสมชัย 
สมดี ถึงที่นา นายทองสุข 
บุญลา ติดคลองนํ้าทิ้ง หมูที่
 7

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

25,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

23 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล.เดิม ถึงที่นางสมควร 
บุญตอ หมูที่ 7

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

35,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

24 โครงการลงหินคลุก แยก
ถนนคสล. ตรงที่นานางสาว
บุญนอม ชางบรรจง ถึง ที่
นา นายใหญ เกตุทอง หมูที่
 7 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

30,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 40



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

25 โครงการลงหินคลุก แยก
ถนนคสล. ตรงที่นานางสม
พิศ สุขขีวัต ถึงที่นานาย
เสนห สุดประเสริฐ หมูที่ 7
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

120,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

26 โครงการลงหินคลุก แยก
ถนนคสล. ตรงที่โรงเก็บฟาง
 ถึงที่นานางสาวสุชาดา 
แจวแจม หมูที่ 7 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

820,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

27 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล. เดิม บานนายสมชัย 
สมดี ถึงที่นา นายทองสุข 
บุญลา ติดคลองนํ้าทิ้ง หมูที่
 7

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

20,000 20,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 41



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

28 โครงการลงหินคลุก หมูที่ ๗
 จากบานนางลิ้ม บุญลา ถึง
ถนนสายหมูที่ ๗ -หนองแขม

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๓๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

49,000 49,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง

29 โครงการขยายถนนดินและ
ลงหินคลุกหลังประปาสวน
ภูมิภาคถึงบานนางภัสรา
ภรณ บุญตามทัน หมูที่ 7 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง

ฐานกวาง 4.00 
เมตร ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร 
สูง 0.70 เมตร 
และลงหินคลุก 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

70,000 70,000 -รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 42



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

30 โครงการขุดลอกคู คลอง
สาธารณะ หมูที่ ๗ จาก
หนารานศรีพรเจริญ ถึง
ประปาหมูบาน (ใหม)

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก และคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ระยะทางยาว 
1,500.00 เมตร

18,000 18,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม.๗ มีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร 
และมีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าในการ
บริโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

31 โครงการขุดลอกคูคลองทิ้ง
นํ้าหลังโรงแรมสุริยา หมูที่ 
7 ถึงเขต หมูที่ 9 บานทุง
แหว จํานวน 2 เสน

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก และคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ระยะทางยาว 
2,000.00 เมตร

35,000 35,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม.๗ มีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร 
และมีความ
พึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าในการ
บริโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 43



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

32 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 7 บานเพชร 
(บริเวณที่นางสุรีรัตน กลุม
ไหม)

เพื่อใหประชาชนมีนํ้า
เพื่ออุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาดทอพีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
150 มม. (6 น้ิว) 
ชั้นคุณภาพ 13.5 
ความลึกไมนอยกวา
 220 เมตร พรอม
ติดตั้งซัมเมอรท 
ขนาด 3 แรงมา

500,000 500,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

33 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
 หมูที่ 7 บานเพชร 
(บริเวณบานนางภิญโญ ทัด
พิทักษ)

เพื่อใหประชาชนมีนํ้า
เพื่ออุปโภค บริโภค

ขุดเจาะบอบบาดาล
 ขนาดทอพีวีซี 
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
150 มม. (6 น้ิว) 
ชั้นคุณภาพ 13.5 
ความลึกไมนอยกวา
 220 เมตร พรอม
ติดตั้งซัมเมอรท 
ขนาด 3 แรงมา

500,000 500,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค

กองชาง

34 โครงการดาดคคูอนกรีต
เสริมเหล็กคูสงนํ้าหนอง
กระเฉด ถึง ถนนบานเพชร
 หมูที่ 7 - พวงทอง หมูที่ 9

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

ปากบน กวาง 3.00
 เมตร ยาว 
100.00 เมตร กน
 0.75 เมตร

200,000 200,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

35 โครงการวางทอคอนกรีต
ระบายนํ้าพรอมบอพัก 
บานนางฝง พลอยแสง ถึง
ถนนหลวง 3064 
(เทศบาล) หมูที่ 7 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับทํา
การเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.00x1.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00
 เมตร

250,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง

36 โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 
ในพื้นที่หมูที่ 7 ตําบล
แสวงหา

เพื่อแกไขปญหาภัย
แลงซ้ําซาก และเพื่อ
แกไขปญหานํ้าไมมี
คุณภาพ

จํานวน 50 บอ 2,500,000 2,500,000 มีธนาคารนํ้า
ใตดินเพ่ิม 1 
แหง

ประชาชนมี
นํ้าที่มี
คุณภาพและ
มีนํ้าใชตลอด

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

37 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 7 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 7

300,000 300,000 -ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง

โครงการขอขยายเสียงตาม
เสียง (แบบไรสาย) หมูที่ 7

ระยะทาง 2,000 
เมตร จํานวน 3 จุด

จุดที่ 1 สะพานปูน 
รานนายเปรม
จุดที่ 2 บานนาย
อาทร ทองนาค
จุดที่ 3 ตลาดบาน
เพชร

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง-ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

100,000 100,000เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

38
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

39 โครงการตอเติม ปรับปรุง 
ปรับภูมิทัศน ศาลา
ประชาคม หมูที่ 7

-เพื่อใหเปนสถานที่
ทํากิจกรรมรวมกัน
ของประชาชน

ปรับปรุง ตอเติม
ศาลาประชาคม

50,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม. 7 มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
สถานที่ใน
การทํา
กิจกรรม
สาธารณะ
รวมกัน

กองชาง

40 โครงการกอสรางสราง
สนามฟุตบอล บริเวณวัด
บานเพชร หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนและ
เด็กมีสถานที่ออก
กําลังกาย ทําให
สุขภาพแข็งแรง

กวาง 45.00 เมตร
 ยาว 65.00 เมตร
 และปูหญาเทียม 
ตามแบบมาตรฐาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม. 7 มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชน
และเด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

41 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมู ๘ จากบานนายสมเจตน

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร
ไปมา

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๘๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร และลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

700,000 700,000 700,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายฟอง ขุนสุรกิจ ถึง
บานนายสมหมาย ปนงาม 
หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.0๐ เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

30,000 30,000 30,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

43 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
เหล็ก จากบานนายจอม 
ชื่นรุง ถึงบานนายจิน ชื่นรุง
 หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.0๐ เมตร 
ยาว 130.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

180,000 180,000 180,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
เหล็ก จากบานนางเจือ เกิด
ดี ถึงบานนายสําเริง เจริญ
จั่น หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.0๐ เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

220,000 220,000 220,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 50



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

45 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ 
ถึงบานหัวยางคู หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.0๐ เมตร 
ยาว 2,200.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร และลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

46 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบานผูใหญ
มงคล เกิดดี ถึงบานนาง
จํารัส กลิ่นกุหลาบ หมูที่ 8
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 1.0๐ เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 190,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 51



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

47 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ขอบถนน) จาก
บานนายชาญ สุขไตรรัตน 
ถึง บานนายวิชัย กลิ่น
กุหลาบ หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 1.0๐ เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง

140,000 140,000 140,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

48 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ขอบถนน) จาก
หนาพิพิธภัณฑบานคูเมือง 
ถึงถนนเสนคูเมือง-หวยไผ 
(เสนตนโพธิ์) หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 1.0๐ เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง

500,000 500,000 500,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 52



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

49 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
 จากบานนายประจวบ แกว
เมือง ถึงบานนางสังวาลย ชู
ชอ

เพื่อใหมีถนนที่ได
มาตรฐานมากข้ึน 
และสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

120,000 120,000 120,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

50 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกสจากบานผูใหญ
มงคล เกิดดี ถึงบานนาง
จํารัส กลิ่นกุหลาบ หมูที่ 8
 ตําบลแสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

560,000 560,000 560,000 -จํานวนความ
ยาว
ระยะทางที่ปู
ผิวลาดยาง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกส จากบานนายลวน 
ทองใบ ถึงบานนายลําดวน
 พันพวง หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

155,000 155,000 155,000 -จํานวนความ
ยาว
ระยะทางที่ปู
ผิวลาดยาง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 53



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

52 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกส จากบานนางละออ
 ยอกะทอก ถึงบานนาย
ละออ ขุนศรีดําเนิน หมูที่ 8
 ตําบลแสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

155,000 155,000 155,000 -จํานวนความ
ยาว
ระยะทางที่ปู
ผิวลาดยาง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
(ลาดยาง) ทับ คสล. เดิม 
หมู ๘ จากถนนลาดยางคู
เมือง-วัดประดับถึงถนนค
สล. ทางเขา ต.หวยไผ

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๙๔๕.00 เมตร
 หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา ๒,๘๓๕.
00 ตารางเมตร

1,049,000 1,049,000 1,049,000 -จํานวนความ
ยาว
ระยะทางที่ปู
ผิวลาดยาง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 54



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
(ลาดยาง)  ทับคสล. เดิม 
หมู ๘ จากสะพานปูน ถึง
บริเวณบานนายมงคล เกิดดี

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา

-ชวงที่ ๑ หนาสนง.
ชลประทาน-หนา
บานนายมงคล เกิด
ดี กวาง ๔.00 เมตร
 ยาว ๑๑๑.00 
เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร

164,000 164,000 164,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
ปรับปรุง 
ซอมแซม

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

-ชวงที่ ๒ หนาบาน
นายมงคล เกิดด-ี
สะพานปูนวัดพวง
ทองกวาง ๓.00 
เมตร ยาว ๑,๐๒๐.
00 เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร

1,132,000 1,132,000 1,132,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 55



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 8 (เสนกลางทุง-
หวยไผ)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

56 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานนายวิชัย 
กลิ่นกุหลาบ ถึงถนนคูเมือง
ทองเลื่อน หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,200.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

580,000 580,000 580,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

57 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานนายนายอู 
ขุนสุรกิจ ถึงบานายวีระ 
ปานทอง หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

40,000 40,000 40,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 56



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

58 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานนางบุญชู ดี
ยิ่ง ถึงซอยคูเมือง - หวยไผ 
(ตนโพธิ์) หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

220,000 220,000 220,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

59 โครงการลงหินคลุก (ซอม
ขอบ) ทางหลวง จากบาน
นายชาญ สุไตรรัตน ถึง
บานนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ 
หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 1.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

30,000 30,000 30,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กองชาง

60 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานนางเจือ 
เกิดดี ถึงบานนายสําเริง 
เจริญจ่ัน หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

40,000 40,000 40,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 57



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

61 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานนายจํารัส 
กลิ่นกุหลาบ ถึงบานนายโก
มิน ปานทอง หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

17,000 17,000 17,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

62 โครงการลงหินคลุกพรอม
บดอัด จากบานที่นานาง
ประไพ เกิดดี ถึงที่นานาย
สมชาย แกวทอง หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

270,000 270,000 270,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 58



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

63 โครงการลงหินคลุกรอบ
หมูบาน หมูที่ ๘

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เสนที่ ๑ สายบาน
นางสะอาด ชูชอ 
กวาง ๒.00 เมตร 
ยาว ๑๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

28,000 28,000 28,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

เสนที่ ๒ สายบาน 
นางสวาท ดิษเถระ 
กวาง ๒.00 เมตร 
ยาว ๑๕๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

35,000 35,000 35,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 59



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

64 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกจากบาน
นายเหรียญ เกิดดี ถึงบาน
อดีตผูใหญบานแตว นวล
ศรีออน หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 
สูง 0.30 มตร และ
ลงหินคลุก กวาง 
3.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร

30,000 30,000 30,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

65 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก จากบาน
นายจอม ชื่นรุง ถึงบานนาย
จิน ชื่นรุง หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร
 สูง 0.50 มตร 
และลงหินคลุก 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

44,000 44,000 44,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 60



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

66 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมูที่ ๘

-เพื่อใหประชาชน 
หมูที่ ๘ ไดใชทํา
กิจกรรมรวมกัน

-เทพื้น คสล. กวาง 
๘.00 เมตร ยาว 
๑๒.00 เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร

42,000 42,000 42,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชนหมู
ที่ ๘ มีความ
พึงพอใจ

-ประชาชน
ในหมูบาน
ทํากิจกรรม
สาธารณะ
รวมกัน

กองชาง

67 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีนํ้า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และทํา
การเกษตร

ระยะทาง 800 
เมตร

80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค และ
ทําการเกษตร

กองชาง

68 โครงการติดตั้งสเมิรฟปม
นํ้าพรอมตอกระแสไฟฟา 
หมูที่ 8 บริเวณทอผูใหญ 
กรุน ใกลเคยีงที่นา นาย
สมชาย แกวทอง ถนนคู
เมือง - ทองเลื่อน

เพื่อใหปราะชาชนมี
นํ้าประปาหมูบานใช

สายไฟฟา 25 เมตร 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ปราะชาชนมีนํ้าประปาหมูบานใชกองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

69 โครงการเจาะบอบาดาล
การเกษตร หมูที่ ๘ บริเวณ
ที่นานายโสภิต อยูปรางค

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับใชในการ
ทําการเกษตร

 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖
 น้ิว และติดตั้ง 
ซัมเมอรส ขนาด ๓ 
แรง

200,000 200,000 200,000 -จํานวนบอ
บาดาลที่มีการ
เจาะ

-ประชาชนมี
นํ้าสําหรับใช
ในการทํา
การเกษตร

กองชาง

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับใชในการ
ทําการเกษตร

จุดที่ 1 ประปาหมูที่
 8 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6
 น้ิว

70,000 70,000 70,000

จุดที่ 2 พิพิธภัณฑ
บานคูเมือง  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6
 น้ิว

70,000 70,000 70,000

-ประชาชนมี
นํ้าสําหรับใช
ในการทํา
การเกษตร

กองชาง-จํานวนบอ
บาดาลที่มีการ
เจาะ

โครงการขุดเจาะบอบาดาล
และติดตั้งระบบไฟฟาส
เมิรฟ หมูที่ 8 ตําบล
แสวงหา จํานวน 2 จุด

70

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 62



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

71 โครงการขุดลอกคูคลอง
สาธารณะ จากบานนาย
สมชาย แกวทอง ถึงนานาย
เผชิญ ขาวพัน หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

ระยะทางยาว 
1,000.00 เมตร

30,000 30,000 30,000 -จํานวนความ
ยาวของค ู
คลอง

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

72 โครงการขุดลอกคูคลอง
สาธารณะ จากถนนคูเมือง
แสวงหา หมูที่ 8 ถึงซอยตน
โพธิ์ หมูที่ 13 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

ระยะทางยาว 
3,000.00 เมตร

90,000 90,000 90,000 -จํานวนความ
ยาวของค ู
คลอง

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

73 โครงการขุดลอกคู คลองสง
น้ํา หมูที่ ๘ บริเวณค ูคลอง
สาธารณะ ภายในหมูบาน

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

ระยะทางยาว 
๘,๐๐๐.00 เมตร

120,000 120,000 120,000 -จํานวนความ
ยาวของค ู
คลอง

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชนใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

74 โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล จํานวน 7 คน พรอม
ติดตั้งไฟสวาง ขางศาลา
ประชาคม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายที่
แข็งแรง

กวาง 20 เมตร ยาว
 30 เมตร เสาไฟ 
จํานวน 4 ตน 
พรอมตาขายรอบ

500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง

กองชาง

75 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 8

300,000 300,000 300,000 -ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

76 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๙ จากถนน คสล.เดิม
 ถึงบานนางสาวสุนันทา 
ปลูกงาม

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๑๒๐.00 เมตร
 หนา ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา ๓๖๐.00 
ตร.ม. และลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

169,000 169,000 -จํานวนความ
ยาวถนนค
สล.ที่มีการ
กอสราง

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

77 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๙ จากถนน คสล.เดิม
 – บานนายเวีย บํารุงผล

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๖๘.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 
170.00 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล
ทาง ขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

79,900 79,900 79,900 -จํานวนความ
ยาวถนนค
สล.ที่มีการ
กอสราง

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

78 โครงการกอสรางถนนคสล.
หมู ๙ จากถนน คสล.เดิม
ถึงสวนนายสุวิน สนธิรอด

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว 170.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 
170.00 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล
ทาง ขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

199,000 199,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่กอสราง

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 67



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

79 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๙ จากถนน คสล.เดิม
 – บานนางสาลี่ชานุช

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 75.00
 ตร.ม. และลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 
0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

35,000 35,000 -จํานวนความ
ยาวถนนที่
กอสราง

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

80 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมู ๙ จากถนนคสล.เดิม
ซอยบานนายบรรจง ปาน
ทอง

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๙๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

127,000 127,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 68



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

81 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมู ๙ จากซอยบานนาย
ชวิก ชานุช ตลอดเสน

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๓.๐0 เมตร 
ยาว 147.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

275,000 275,000 -จํานวนถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

82 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมู ๙ จากถนน คสล.เดิม
ถึงที่นายประเสริฐ สุขมนต 
ตลอดเสน

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๓.๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

150,000 150,000 -จํานวนถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 69



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

83 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล. บานนายเรือง 
ถึง บานนางทิน ขวัญบาง 
หมูที่ 9

เพื่อใหมีถนนที่ได
มาตรฐานมากข้ึน 
และสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

200,000 200,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

84 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ทางเขาหมูบาน ถึงบานนาง
ชวน ขาวพันธุ หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

จํานวน 10 ชวง 
กวาง 2.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

55,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 70



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

85 โครงการซอมแซมถนนรอบ
เกาะ หมูที่ 9 จากศาลา
ประชาคมถึงบานเพชร-
พวงทอง

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

130,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

86 โครงการซอมแซมจากถนน
บานเพชร-พวงทอง ถึงที่นา
นายประเสริฐ สุขมนต หมูที่
 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

50,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 71



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

87 โครงการซอมแซมจากถนน
บานเพชร - พวงทอง ถึง 
บานนางสายนอย อุนละมาย

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

130,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

88 โครงการปูผิวยางแอสฟลติ
กคอนกรีตทับผิวถนน
คอนกรีตเดิม จากบาน
เพชร-พวงทอง ถึง บานาย
สําเริง สินธุสุวรรณ หมูที่ 9
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

630,000 630,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 72



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

89 โครงการปูผิวยางแอสฟลติ
กคอนกรีตทับผิวถนน
คอนกรีตเดิม สายลงทุงจัด
รูปจากสี่แยกศาลาถึงที่นา 
นายประเสริฐ หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

350,000 350,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

90 โครงการปูผิวยางแอสฟลติ
กคอนกรีตทับผิวถนน
คอนกรีตเดิม สายจาก
ถนนลาดยาง (บานเพชร - 
พวงทอง) ถึงเกาะใต หมูที่ 
9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

620,000 620,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 73



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

-ชวงที่ ๑ จากศาลา
ทางเขาหมูบาน-ที่
สวน นายสมพร กุฎี
รัตน กวาง ๓.00 
เมตร ยาว 370.00
 เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร

629,000 629,000

-ชวงที่ ๒ จากที่นา
นางชวน ภูพงษ-
ทางออกหมูบาน 
กวาง ๔.00 เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐.00 
เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร

2,072,000 2,072,000

-จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
ปรับปรุง

-ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย ใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง91 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยางถนน หมู ๙ บริเวณ
ถนนรอบหมูบาน

-เพื่อใหถนนได
มาตรฐานประชาชน
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 74



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 9 (สายถนนทาง
แยกบานเพชร-พวงทอง
บริเวณบานนายบุญเชิญ 
วงษเล็ก)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
ปรับปรุง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กรม
สงเสริม/

อบจ.

93 โครงการปูผิวยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ทับผิวทาง
ถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 9 
จากสวนนายสมพร กุฎีรัตน
 - กลุมบานนายสวง เกตุทอง

เพื่อใหมีถนนในการ
สัญจรไปมา

ผิวจราจร กวาง 
3.00 เมตร 
ระยะทาง ยาว  
166.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 498 ตาราง
เมตร

160,000 160,000 ความยาวของ
ถนน

ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 75



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

94 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนหัวยางคู - ทุงแค 
ถึงบานนายประยูร  ดิษเฐระ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05

11,000 11,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

95 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนหัวยางคู ถึงบาน 
นายบวน ชางพันธุ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.05

7,000 7,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

96 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสน หัวยางคู ถึงบาน
 นายสุรินทร หอมละมาย

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา
 0.05

6,000 6,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 76



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

97 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนลาดยางคูเมือง - 
ทองเลื่อน ถึงบานนางนํ้าฝน
 บัวดี

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา
 0.05

6,000 6,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

98 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานนายบุญเรือง 
วงคมณี ถึงบานนางทิน 
ขวัญบาง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05

11,000 11,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

99 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนลาดยางบานเพชร
 - พวงทอง ถึงบานนาง
สําเนียง รอดจรูญ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา
 0.05

6,000 6,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 77



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

100 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนรอบหมูบาน ถึง
บานนายประจบ ปานทอง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.05

7,000 7,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

101 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนรอบหมูบาน ถึง 
บานนายชวิก ชานุช

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05

11,000 11,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

102 โครงการลงหินคลุกถนนหมู
 ๙ จากถนน คสล. ถึงบาน
นางวรรณา เดชผลิต

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๒๐.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

3,000 3,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 78



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

-ลงหินคลุก
ชวงที่ ๑ จากถนน 
คสล.ถึงดาด
คอนกรีตจัดรูปที่ดิน
 กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 845.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

138,000 138,000

ชวงที่ ๒ จากถนน
ดินลูกรังกลางทุงจัด
รูปที่ดิน ถึง  สะพาน
เหล็กคลองสงนํ้า
กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 850.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

139,000 139,000

-จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

กองชาง-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร

103 โครงการลงหินคลุกถนนหมู
ที่ ๙ จากถนน คสล. ถึง 
ถนนคสล.(จัดรูป)

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 79



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

104 โครงการลงหินคลุกภายใน
หมูบาน หมู ๙  เสนบาน
นางสําเนียง รอดจรูญ

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๑๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

16,000 16,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

105 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล.เดิม ถึงบานนางสุทิน 
ขวัญบาง หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๑๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

17,000 17,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

106 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล.เดิม ถึงบานนายเสนห
 ฤกษดี หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

107 โครงการลงหินคลุก จาก 
คสล.เดิม ถึงบานนางจําลอง
 หอมละมาย หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 80



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

108 โครงการลงหินคลุก จาก 
ถนนลาดยาง - ทุงแค ถึง
บานนายพีระพงษ ดิษเถระ
 หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๑5๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

25,000 25,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

109 โครงการลงหินคลุก จาก 
ถนนบานเพชร-พวงทอง 
บานนางสําเนียง รอดจรุญ 
ตลอดเสน หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

110 โครงการลงหินคลุก จาก 
ถนนลาดยางคูเมือง-ทอง
เลื่อน ถึงบานนายสายชล 
บัวดี หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

111 โครงการลงหินคลุกจาก 
คสล. หัวยางคู ถึงบานนาย
สุระเชษฐ แบงสวน หมูที่ 9
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 81



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

112 โครงการลงหินคลุกจาก 
คสล. หัวยางคู ถึงนางวัน
เพ็ญ ปญญาบุญ หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,001 10,001 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

113 โครงการลงหินคลุกจาก 
คสล. บานนายวงษ บุญ
อําไพ ถึงบานนายเทียม 
บุญอําไพ หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๑๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

17,000 17,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

114 โครงการลงหินคลุกจาก 
คสล.ถึงบานายประจวบ 
ปานทอง หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 5๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

115 โครงการลงหินคลุกจาก 
คสล. ถึงบานายสม บุญลา 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 3๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

5,000 5,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 82



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

116 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 9
 จากที่นานายประเสริฐ สุข
มนต ถึง ถนน คสล.

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.05 เมตร

17,000 17,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

117 โครงการซอมแซมลงหิน
คลุกจากถนน คสล. ถึง
บานนายสุชาติ ทัศนาหมูที่
 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 4๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

118 โครงการซอมแซมลงหิน
คลุกจากถนน คสล. ถึง
บานนายประเสริฐ ชานุช 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนใช
ในการสัญจรไปมา

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 3๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

10,000 10,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 83



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

119 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก จากถนน
ทางเขาบานนายเวีย บํารุง
ผล หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 4 เมตร ผิว
จราจร 3 เมตร สูง 
0.70 เมตร ยาว 
100 เมตร ลงหิน
คลุก กวาง 2.50 
เมตร

100,000 100,000 จํานวนความ
ยาวของถนน

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

120 โครงการกอรางถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก หมูที่ ๙ 
จากถนน คสล.เดิม ถึง
คลองทิ้งนํ้าชลประทาน 
(นานางประจวบ สนธิรอด)

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ฐานดินกวาง ๓.00 
เมตร   ผิวจราจร
กวาง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๘๐.00 เมตร
 สูง ๐.๓๐ เมตร 
ลงหินคลุกกวาง 
๒.๕๐ เมตรยาว 
๑๘๐.00 เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร

186,000 186,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การ สัญจร
ไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 84



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

121 โครงการกอรางถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก หมูที่ ๙ 
จากถนน คสล.เดิม ถึงที่
บานนายชูชีพ ขาวพันธ

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ผิวจราจรกวาง 
3.0๐ เมตร ยาว 
60 เมตร สูง ๐.5๐
 เมตร ลงหินคลุก
กวาง ๒.๕๐ เมตร
ยาว 6๐.00 เมตร 
 หนา ๐.๑๐ เมตร

45,000 45,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การ สัญจร
ไปมา

กองชาง

122 โครงการเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งปมนํ้าซัมเมิรส 
หมูที่ ๙ บริเวณบานนาย
ฉลอง ถวยทอง

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าใชในการทํา
การเกษตร

เจาะบอบาดาล 
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖
 น้ิว และติดตั้ง
ซัมเมอรสขนาด ๓ 
แรง

- 200,000 200,000 -จํานวนบอ
บาดาลที่มีการ
เจาะพรอม
ติดตั้งปมนํ้า

-ประชาชนมี
นํ้าใชในการ
ทํา
การเกษตร
และเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 85



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

123 โครงการเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งปมนํ้าซัมเมิรส 
แหงนํ้าสํารอง บริเวณ
ประปา หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าใชในการทํา
การเกษตร

เจาะบอบาดาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖
 น้ิว และติดตั้ง
ซัมเมอรส 3 เฟส 
ขนาด 3 เฟส

250,000 -จํานวนบอ
บาดาลที่มีการ
เจาะพรอม
ติดตั้งปมนํ้า

-ประชาชนมี
นํ้าใชในการ
ทํา
การเกษตร
และเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองชาง

124 โครงการขุดลอกคู - คลอง 
หมูที่ 9 คลองสงนํ้าสาย 1 
จากโรงเรียนพวงทอง ถึง 
หมูที่ 7

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

กวาง 3 เมตร ยาว 
3,000 เมตร ลึก 
0.75 เมตร

60,000 60,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

นํ้าไหลได
สะดวกและ
คูคลอง 
สะอาด
สวยงาม

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 86



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

125 โครงการขุดลอกคู - คลอง 
หมูที่ 9 คลองทิ้งนํ้า จากที่
นา ช.การชาง ถึงคลองทิ้ง
นํ้า หมูที่ 7

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 
0.75 เมตร

30,000 30,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อการ
อุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

126 โครงการขุดลอกคู - คลอง 
หมูที่ 9 คลองทิ้งนํ้า สาย
บานพักชลประทาน หมูที่ 
14

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ลึก 
0.75 เมตร

36,000 36,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อการ
อุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 87



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

127 โครงการขุดลอกคู - คลอง 
หมูที่ 9 คลองสงนํ้าสาย
บานหัวยางคู

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 
0.75 เมตร

20,000 20,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

นํ้าไหลได
สะดวกและ
คูคลอง 
สะอาด
สวยงาม

กองชาง

128 โครงการขุดลอกคูคลอง 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา 
จํานวน 5 เสน

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ขนาด กวาง 2.50 
เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
จํานวน 5 จุด
จุดที่ 1 คลองสงนํ้า
ชลประทาน หมูที่ 9
 ถึง หมูที่ 4 บาน
เพชร

120,000 120,000

นํ้าไหลได
สะดวกและ
คูคลอง 
สะอาด
สวยงาม

กองชางรอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 88



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

จุดที่ 2 จาก
บานพักชลประทาน
 หมูที่ 9 ถึง ศาลา
ประชาคม หมูที่ 14

120,000 120,000

จุดที่ 3 คลองนํ้าทิ้ง
 หมูที่ 9 ถึง หลัง
โรงเรียนพวงทอง
อุปถัมภ

120,000 120,000

จุดที่ 4 จากหมูที่ 9
 ถึง หลังบานครูชาติ
 หมูที่ 7

120,000 120,000

จุดที่ 5 จากคูเมือง 
หมูที่ 8 ถึง คลอง
นํ้าทิ้ง หมูที่ 7

120,000 120,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 89



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

129 โครงการกอสรางปด-เปด 
หมูที่ 9 ตําบลแสวงหา 
คลองระบายใหญแมนํ้านอย
 3 จุดดําเนินการจาก
สะพานขามไปดอนกราง

-เพื่อควบคุมการใช
นํ้าของประชาชน ให
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.00x1.20 เมตร

40,000 40,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน มี
เพียงพอใน
การทํา
การเกษตร

กองชาง

130 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 9 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 9

300,000 300,000 300,000 -ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง และมี
ความพึง
พอใจรอยละ
 80

ประชาสัมพัน
ธผลการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
และขาวสาร
ของทาง
ราชการให
ประชาชน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 90



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

131 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ 
จากถนนหนาบานนาย
คะนอง บุญหงส ถึง คลอง
ชลประทาน

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๗๑.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่คสล.ไม
นอยกวา ๕๙๘.๕๐ 
ตร.ม.พรอมลงหิน
คลุกไหลทาง  ๒ 
ขางๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

280,000 280,000 - -จํานวนความ
ยาวถนนที่มี
การกอสราง

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

132 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ 
จากซอยบานนางกุหลาบ 
หอมเย็น ตลอดเสน

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๒.๕0 เมตร 
ยาว ๗๙.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

105,000 105,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่กอสราง

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 91



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

133 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุด
ดําเนนิการ จาก คสล.เดิม 
หนาบานนายชาญ มีทอง 
ถึงบานนางสุชิน เพียรใจ
ธรรม หมูที่ 10 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

55,000 55,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่กอสราง

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

134 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุด
ดําเนนิการ บริเวณโคงที่
นานางพะเยาว มาลัย ถึง
รานคานางมาลี มีแกว หมูที่
 10 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

70,000 70,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่กอสราง

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 92



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

135 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุด
ดําเนนิการ บานนายคะนอง
 บุญหงษ ถึง ถนนเสน
แสวงหา - ทองเลื่อน หมูที่ 
10 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร และลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

2,030,000 2,030,000 2,030,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่กอสราง

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

136 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 10 บานหนอง
แขม (ทางเขาหมูบาน-แยก
บาน นายคะนอง บุญหงษ)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กรม
สงเสริม/

อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 93



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

137 โครงการลงหินคลุก บานทุง
แค บริเวณรอบอางเก็บนํ้า 
หมูที่ 10 ตําบลแสวงหา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

130,000 130,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนมี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

138 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 
๑๐ จากบาน นายคะนอง 
บุญหงส ถึงถนนสายทอง
เลื่อน

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร

546,000 546,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

139 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 10 
จากบานนางลําพึง แชมทอง
 ถึงบานนายบุญลือ หอมเย็น

เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอุปโภค 
และการเกษตร

ระยะทาง 500 
เมตร

50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การใช
นํ้าประปา

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

140 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 10 
จากบานนางเฉลียว กลิ่น
บํารุง ถึงทางแยกเขาบาน
ทุงแค

เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอุปโภค 
และการเกษตร

ระยะทาง 600 
เมตร

60,000 60,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การใช
นํ้าประปา

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 94



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

141 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 10 
จากบานนายวินัย ทองดี 
ถึงบานนายสุนทร วุฒิ

เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอุปโภค 
และการเกษตร

ระยะทาง 300 
เมตร

30,000 30,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การใช
นํ้าประปา

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

142 โครงการกอสรางประตูปด -
 เปด บริเวณอางเก็บนํ้า
บานทุงแค หมูที่ 10 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อควบคุมการใช
นํ้าของประชาชน ให
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

ขนาดกวาง 
1x1.20 เมตร

10,000 10,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน มี
เพียงพอใน
การทํา
การเกษตร

กองชาง

143 โครงการเปลี่ยนทอประปา
ใหม หมูที่ 10 จุด
ดําเนนิการประปาเกา ถึง
บานนางสมนึก มุกทอง

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าใชในการอุปโภค

ขนาดทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 2 น้ิว ยาว 
500.00 เมตร

50,000 50,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
นํ้าใชในการ
อุปโภค

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 95



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

144 โครงการกอสรางสนาม
วอลเลยบอล บานทุงแค 
หมูที่ 10 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
และเด็กมีสถานที่
ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง

ขนาดกวาง 9.00 
เมตร ยาว 18.00 
เมตร

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
และเด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง

145 โครงการกอสรางและจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 
10 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
และเด็กมีสถานที่
ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง

กอสรางลานกีฬา
พรอมเครื่องออก
กําลังกาย

200,000 200,000 200,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
และเด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

146 โครงการขุดคูนํ้า หมูที่ ๑๐ 
จากถนนคันคลอง
ชลประทาน ถึงบานนางหรี่ 
วงษมณี

-เพื่อใหประชาชน  
มีนํ้าสําหรับใชในการ
ทําการเกษตร

ขุดคูนํ้า ระยะ
ทางยาาว ๒,๕๐๐.
00 เมตร

20,000 20,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าใชในการ
ทําการเกษตร

กองชาง

147 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 10 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 10

300,000 300,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

กองชาง

148 โครงการติดตั้งกระจกโคง 
จุดดําเนินการ บริเวณโคง
หมูที่ 10 ทุกจุด

-เพื่อใหประชาชน
ระวังบริเวณโคงเพื่อ
ความปลอดภัย

ติดตั้งกระจกโคง
พรอมวัสดุอุปกรณ 
บริเวณโคง หมูที่ 
10 ทุกจุด

50,000 50,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
ระวังบริเวณ
โคงเพื่อ
ความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 97



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

149 โครงการจัดทําปายชื่อและ
เลขที่บาน หมูที่ 10 ตําบล
แสวงหา

เพื่อใหประชาชนมี
ปายประจําบาน
หมูบานและปาย
ประจําบานของตนเอง

ทุกหลังคาเรือน 50,000 50,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ปายประจํา
บานหมูบาน
และปาย
ประจําบาน
ของตนเอง

กองชาง

150 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายหลังวัดทองเลื่อน) หมูที่
 11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,0๐๐.00 
เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทาง ๒ 
ขางๆละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

3,750,000 3,750,000 3,750,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 98



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

151 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนลาดยาง ถึงที่บานนาง
ไฉน พลิพล หมูที่ 11

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2๐.00 เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง ๒ ขางๆละ
 ๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

30,000 30,000 30,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

152 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๑๑ จากถนนลาดยาง
 – บานนายวิทย บุญมาทัน

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๕๐๐.00 เมตร
  หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 
๑,๕๐๐.00 ตร.ม.
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

705,000 705,000 705,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 99



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

153 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ ๑๑ จาก
ถนนลาดยางซอยบานนาย
ลําพวน สืบจากคลาย 
ตลอดเสน

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๔.00 เมตร 
ยาว ๑๓๕.00 เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

300,000 300,000 300,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

154 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ม.11 จาก
ถนนลาดยาง ถึง นานาย
วิทูรย วงษหลอด

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 194.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

310,000 310,000 310,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

155 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ 11 จากถนน คสล.
เดิม ถึงที่นายสําราญ สุข
มนต

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 16.000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง ๒ ขางๆละ 
๐.๒๐ เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

335,000 335,000 335,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

156 โครงการกอสรางถนน คสล.
 หมูที่ 11 จากหลังโรง
อาหาร ร.ร.วัดทองเลื่อน 
ถึงบานนายจุลเกตุ การะเกด

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.5 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

110,000 110,000 110,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 101



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

157 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
11 จากถนนลาดยางถึง
บานนางไฉน  พลิพล

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว  30.00  เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา  75.00  
ตารางเมตร และลง
หินคลุกไหลทางขาง
ละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

50,000 50,000 จํานวนความ
ยาวของถนน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

158 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนลาดยาง ถึงที่บานนาง
ไฉน พลิพล หมูที่ 11

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว  20.00  เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

27,000 จํานวนความ
ยาวของถนน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 102



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

159 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 
11 จากถนนลาดยาง ถึงที่
นา นางประทิน สรรพคุณ

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

85,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ลูกรัง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

160 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 
11 ตอจากถนน คสล. 
บานนายสําราญ สุขมนต 
ถึงที่นา นางสายฝน ปูทอง

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
 0.10 เมตร

85,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ลูกรัง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

161 โครงการลงหินคลุก ม.11 
ถนนคลองทิ้งนํ้าแถบขวา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

520,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

162 โครงการลงหินคลุก ม.11 
ถนนคลองทิ้งนํ้าแถบซาย

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

520,000 -จําวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

163 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการคันคลองทิ้งนํ้า 
ถึงที่นานายบุญเชิด บุญ
ประสพ หมูที่ 11 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

55,000 55,000 -จําวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

164 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการถนนลาดยาง
หนาบาน ถึง คลองนํ้าทิ้ง
กลางทุง (ซอยบานนายวัน
ชัย) หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

83,000 83,000 -จําวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

165 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการถนนลาดยาง
หนาบาน ถึงที่นานาย
สมศักดิ์ วาระวิชนีย (ซอยที่
นานายสมหมาย) หมูที่ 11
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

83,000 83,000 -จําวนความ
ยาวของถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

166 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
(ลาดยาง) ทับ คสล.เดิม 
จุดดําเนินการ ถนนหลังวัด
ทองเลื่อน - จนสุด คสล.
เดิม หมูที่ 11 ตําบล
แสวงหา

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 
เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความยาวของ
ถนน

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

167 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จุดดําเนินการ
สะพานบานทองเลื่อน ถึง
บึงสีบัวทอง หมูที่ 11 
ตําบลแสวงหา

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว ถึงสีบัวทอง

7,000,000 7,000,000 7,000,000 ความยาวของ
ถนน

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

168 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 11 (สายขางวัด
ทองเลื่อน)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

132,000 132,000 ความยาวของ
ถนน

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

169 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
สวาง ถนนสายแสวงหา - 
ทองเลื่อน หมูที่ 11 ตอจาก
ไฟฟาเดิม - ทางแยกเขา 
หมูที่ 10 หนองแขม (บอ
ทราย)

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองสวางเพ่ือ
ความปลอดภัย

ระยะทางยาว 
100.00 เมตร

100,000 100,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ไฟฟาสอง
สวางเพื่อ
ความ
ปลอดภัย

กองชาง

170 โครงการติดตั้งก่ิงโคมสี
เหลืองเดมิ - สะพานกลาง
ทุงทองเลื่อน หมูที่ 11 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองสวางเพ่ือ
ความปลอดภัย

ระยะทางยาว 
2,000.00 เมตร 
จํานวน 57 จุด 
หมอแปลง จํานวน 
1 ลูก

350,000 350,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ไฟฟาสอง
สวางเพื่อ
ความ
ปลอดภัย

กองชาง

171 โครงการขุดลอกคู คลอง
สาธารณะภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑๑

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชน
สามารถใชนํ้าในการ
ทําการเกษตร

ระยะทางยาว 
๕,๐๐๐.00 เมตร

40,000 40,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-นํ้าไหลได
สะดวก 
ประชาชน
สามารถใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

172 โครงการขุดลอกคูสงนํ้า 
หมูที่ ๑๑ บริเวณ  คู
คอนกรีตเดิม ถึงบอทราย

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชน
สามารถใชนํ้าในการ
ทําการเกษตร

ระยะทางยาว 
๕๐๐.00 เมตร

10,000 10,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

173 โครงการวางทอ PVC (ทอ
คู) ระบายนํ้า ม.11 
บริเวณสะพานกลางทุงเขต
ติดตอระหวาง ม.11 ต.
แสวงหา อ.แสวงหา กับ ต.
สีบัวทอง

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับทํา
การเกษตร

วางทอ คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร (ทอคู) 
จํานวน 14 ทอน

392,000 392,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าสําหรับ
ทําการเกษตร

กองชาง

174 โครงการวางทอ คสล. 
ระบายนํ้าพรอมประตู 
เปด-ปด ม.11 บริเวณที่นา
 นายสมหมาย นุมทอง

-เพื่อใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับทํา
การเกษตร

วางทอ คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.0 เมตร จํานวน 
10 ทอน

80,000 80,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

175 โครงการกอสรางสะพาน
เหล็กขามคลอง ม.11 
บริเวณหนาบานนายชาง 
ชอจําป

-เพื่อใหประชาชน  มี
สะพานใชในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร

400,000 400,000 -จํานวน
สะพานที่มี
การกอสราง

-ประชาชน  
มีสะพานใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

176 โครงการกอสรางสะพาน
เหล็กขามคลอง ม.11 
บริเวณหนาบานนายเยาว 
นวมโพธิ์

-เพื่อใหประชาชน  มี
สะพานใชในการ
สัญจรไปมา

กวาง ๑.๕0 เมตร
ยาว 15.00 เมตร

230,000 230,000 -จํานวน
สะพานที่มี
การกอสราง

-ประชาชน  
มีสะพานใช
ในการสัญจร
ไปมา

กองชาง

177 โครงการกอสรางประตูปด -
 เปดนํ้าคลองทิ้งนํ้าในเขต
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง หมูที่ 11 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อควบคุมการใช
นํ้าของประชาชน ให
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
๑.00x1.00 เมตร

40,000 40,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน 
หมูที่ ๑๑ มี
ความพึงพอใจ

-สามารถ
ควบคุมการ
ใชนํ้าของ
ประชาชนให
เพียงพอตอ
การทํา
การเกษตร

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

-เพื่อควบคุมการใช
นํ้าของประชาชน ให
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
๑.00 เมตร ประตู
ระบายนํ้า ๓ บาน 
กวาง ๑.00 เมตร 
สูง ๑.๒๐ เมตร 
พรอมมีหูชางและ
ดาดคอนกรีตปาก
บน กวาง ๒.๕๐ 
เมตร ลึก ๑.00 
เมตร ยาว ๒๐.00 
เมตร จํานวน ๓ จุด
 คือ

250,000 250,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน 
หมูที่ ๑๑ มี
ความพึงพอใจ

-สามารถ
ควบคุมการ
ใชนํ้าของ
ประชาชนให
เพียงพอตอ
การทํา
การเกษตร

กองชาง

๑. บริเวณบานนาง
ทวี บุญชู จํานวน  
๒ จุด
๒. บริเวณบานนาย
สมหมาย นุมทอง 1
 จุด

โครงการกอสรางประตู
เปด-ปดนํ้า หมูที่ ๑๑ 
จํานวน ๓ จุด

178
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

179 โครงการตอเติมศาลา
ประชาคมหมูบาน หมูที่ 11
 เพื่อทําหองประชุม

-เพื่อใหเปนสถานที่
ทํากิจกรรมรวมกัน
ของประชาชน

ตอเติมเพื่อทําหอง
ประชุม

200,000 200,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม. ๑๑ มี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
สถานที่ใน
การทํา
กิจกรรม
สาธารณะ
รวมกัน

กองชาง

180 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย จํานวน 1 จุด 
หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
และเด็กมีสถานที่
ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย จํานวน 1
 จุด

120,000 120,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 ม. ๑๑ มี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
และเด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง

181 โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล หมูที่ 11 บริเวณลาน
กีฬาตอตานยาเสพติดเดิม

-เพื่อใหเด็กมีสถานที่
ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง

กวาง 18.00 ยาว 
25.00 เมตร

1,200,000 1,200,000 -จํานวน
สนามกีฬาที่มี
การกอสราง

-เด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

182 โครงการกอสรางสนามกีฬา
 หมูที่ 11

-เพื่อใหเด็กมีสถานที่
ออกกําลังกาย ทําให
มีสุขภาพแข็งแรง

กวาง 15.00 ยาว 
30.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร 
หลังคาคลุมขนาด 
กวาง 15.00 เมตร
 ยาว 30 เมตร

1,700,000 1,700,000 -จํานวน
สนามกีฬาที่มี
การกอสราง

-เด็กมี
สถานที่ออก
กําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง

183 โครงการกอสรางที่จอดรถ 
หมูที่ 11

-เพื่อใหประชาชนมีที่
จอดรถสําหรับใชใน
การจัดกิจกรรม

กอสรางที่จอดรถ 
หมูที่ 11

70,000 70,000 70,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ที่จอดรถ
สําหรับใชใน
การจัด
กิจกรรม

กองชาง

184 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 11 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 11

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 111



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

185 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 บานหนองถํ้า (สายขาง
ศาลาประชาคม - บานนาย
สัมพันธ นํ้าทอง)

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

186 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 บานหนองถํ้า (สายบาน
 ส.ท.อนุชา สินธุสุวรรณ ถึง
บาน นางเพ้ียม สุขทวี)

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

540,000 540,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 112



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

187 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 จากบานนายปญญา 
ราตรี ถึงบานนางอังอร 
มหาดไทย

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

42,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

188 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 บานหนองถํ้า (สาย
บานนายวิก เชื้อมั่ง ถึงบาน
นางยุพิน แซจึง)

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

1,200,000 1,200,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 113



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

189 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.บริเวณที่นานาย
ชํานาญ ศักดิ์ดี ถึงบานนาง
ทวี ชางพันธ (ชางที่ 1) หมู
ที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

203,000 203,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

190 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.บริเวณที่นานาย
ชํานาญ ศักดิ์ดี ถึงบานนาง
ทวี ชางพันธ (ชางที่ 2) หมู
ที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

203,000 203,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

191 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนลาดยาง ถึงบานนาย
แปน วิลัยรัตน หมูที่ 12 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

680,000 680,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

192 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนน คสล.เดิมถึงที่นา
นางสาวกัณนิกา หนูทอง 
หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 2 ขาง
ทางๆละ 0.20 
เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่

140,000 140,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 115



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

193 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 จากบานนางสาวสมพิศ
 คุมสิน ถึง นายยงยุทธ บุบ
ผา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 
0.15 เมตร

150,000 150,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

194 โครงการลงหินคลุกถนน
สายหนาบานนายประพิน 
เดชบํารุง ถึงที่นานายเจน 
คุมสิน หมูที่ 12 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร 
ยาว ๕๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

109,000 109,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 116



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

195 โครงการลงหินคลุกถนน
สายที่นานายแจง เชื้อแดง 
ถึงที่นานายเลิศ เชื้อมั่ง หมู
ที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๕๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

109,000 109,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

196 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการแยกลาดยางถึง
ถนน คสล. สายศาลเจาแม 
(คลองนํ้าทิ้ง) หมูที่ 12 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๑,5๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

328,000 328,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

197 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการแยกถนน คสล. 
บริเวณที่นานายเสนห สุด
ประเสริฐ ถึงที่นานายสงัด 
ชางบรรจง หมูที่ 12 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

๔. สายนานายเสนห
 สุดประเสริฐถึงนา
นายสงัด ชางบรรจง
 กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๔๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

90,000 90,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 117



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

198 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการแยกถนน คสล. 
บริเวณที่นานางสาวสมศรี 
เชื้อแดง ถึงบานนางสมควร
 หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐.00 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร

220,000 220,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

199 โครงการลงหินคลุกถนน
สายที่นานายชํานาญ ศักดิ์ดี
 ถึงที่นานางสาววันเพ็ญ คํา
พลอย หมูที่ 12 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๑,0๐๐.00 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร

220,000 220,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

200 โครงการลงหินคลุกถนน 
คสล.ถึงที่นานายเทือน 
ทองขาว หมูที่ 12 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๑,๒๐๐.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

262,000 262,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 118



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

201 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการจากท่ีนานาย
ถวัลย มวงอําพล ถึง ที่นา
นางสาววรรรณา ทองขาว 
หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๑,0๐๐.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

220,000 220,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

202 โครงการลงหินคลุก จุด
ดําเนนิการจากแยกถนน 
คสล. ที่นานางปทุม นํ้าทอง
 ถึงบานนางสาวสุพัตตรา 
รอดชาวนา หมูที่ 12 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๑,0๐๐.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

220,000 220,000 -จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

203 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 12 (สายสาย
ทางเขาศาลาประชาคม)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 119



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

204 โครงการเทลาดยางทับถนน
 คสล.เดิม จาก
ถนนลาดยางตรงศาลา
หมูบาน ถึงบานนางอุทัย 
เดชบํารุง หมูที่ 12 ตําบล
แสวงหา

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกวาง
 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร

2,150,000 2,150,000 2,150,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

205 โครงการกอรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูที่ ๑๒ 
จากถนน คสล.เดิม ถึงบาน
นายสมนึก รอดชาวนา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๙๐.00 เมตร 
หนา 0.50 เมตร

100,000 100,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

206 โครงการซอมแซมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12 
จากบานนางสาวสมพิศ คุม
สิน ถึงบานนายบรรจง 
ปานทอง

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ฐานกวาง 4.00 
เมตร ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 
สูง 0.30 เมตร

28,000 28,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 120



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

207 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุกและวาง
ทอขามคลองทิ้งนํ้าจาก
บานนายอรุณ รอดจรูญ ถึง
ที่นานางพเยาว กริ่งทอง 
หมูที่ 12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง ๔.00 เมตร
ยาว 1,00๐.00 
เมตร หนา 0.30 
เมตร

50,000 50,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

208 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12 
จากบานนายสัมพันธ นํ้า
ทอง ถึง บานนายประทีป 
วารีรักษ

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ฐานกวาง 4.00 
เมตร ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 สูง 0.30 เมตร

35,000 35,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 121



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

209 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12 
จากถนน คสล.เดิมถึงบาน
นายสมนึก รอดชาวนา

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ซอมแซมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก
กวาง 4.00 เมตร 
ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร สูง 
0.30 เมตร

32,000 32,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

210 โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12 
จากถนนคอนกรีตบานนาง
ยุพิน แซจึง ถึงถนนสาย
บานนางทวี ชางพันธ

-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ซอมแซมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก
กวาง 4.00 เมตร 
ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร สูง 
0.30 เมตร

32,000 32,000 -จํานวนถนน
ดินที่มีการ
กอสราง

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 122



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

211 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ม.12

-เพื่อเปนสัญญาณ
เตือนใหประชาชน
เพิ่มความระมัดระวัง
ในการเดินทางสัญจร
ไปมาบริเวณศาลา
ประชาคมหมูบาน

-ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ
ศาลาประชาคม
หมูบาน หมูที่ ๑๒

200,000 200,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน
 หมูที่ 12 มี
ความพึงพอใจ

-เปน
สัญญาณ
เตือนให
ประชาชน
เพิ่มความ
ระมัดระวัง 
ในการ
เดินทาง
สัญจรไปมา
บริเวณศาลา
 ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 123



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

212 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซล
 ประปาหมูบาน หมูที่ 12

เพื่อใหมีไฟฟาสําหรับ
ใชระบบนํ้าประปา
หมูบาน และ
ประหยัดคาใชจาย

แผงโซลาเซล 
จํานวน 24 แผง 
330 วัตต พรอม
อุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด

200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

มีไฟฟา
สําหรับใช
ระบบ
นํ้าประปา
หมูบาน 
และ
ประหยัด
คาใชจาย

กองชาง

213 โครงการปรับปรุงซอมแซม
แผงโซลาเซลลประปา
หมูบาน หมูที่ 12 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อลดคาไฟสําหรับ
ประปาหมูที่ 12

แผงโซลาเซลล 
จํานวน 24 แผง 
ปรับปรุงซอมแวฒ
และตรวจสภาพ
อุปกรณ

100,000 100,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ลดคาไฟ
สําหรับ
ประปาหมูที่
 12

กองชาง

214 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 12 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 12

300,000 300,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 124



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

215 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
๑๓ จากทางเขาบานนาย
อุทัย ปานทอง จนสุดเสน

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๔๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

610,000 610,000 610,000 -ความยาว 
ของถนนที่มี
การซอมแซม-

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

216 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 สายบานนายแฉลม พึ่ง
เสือ

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

500,000 500,000 500,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 125



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

217 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
คสล.บานนางสาวนิชาภัทธ
 มีศิลป ถึงบานนางสาวทวี 
พงษพยัคฆ หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

58,000 58,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

218 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนน คสล. ถึงที่ดินนายเทิด
ศักดิ์ ศรีผอง หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 42.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

50,000 50,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 126



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

219 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนน คสล.ของ อบจ. ถึง
บานนายสุชิน บุญลา หมูที่
 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

130,000 130,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

220 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานางละออง พยัคเพ็ชร 
ถึงที่ดินนายฉลอง มีศิลป 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 127



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

221 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานที่ดินนายฉลอง มีศิลป 
ถึงท่ีนานายสมศกัดิ์ แกวเกิด
 หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

222 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางสาวพิน แกวมา 
ถึงท่ีนานายสมศกัดิ์ แกวเกิด
 หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 128



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

223 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หลังบานนายฟอน เชื้อแดง
 ถึงที่นานางละออง 
พยัคเพ็ชร หมูที่ 13 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

224 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานางสาวยุพา แกวมา ถึง
ที่นาผูใหญสาย ปานทอง 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 129



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

225 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นาผูใหญสาย ปานทอง ถึง
บานนางสาวพิน แกวมา 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

190,000 190,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

226 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนน คสล.อบจ. ถึงที่นา
นางมาลี แกวเกิด หมูที่ 13
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

282,000 282,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 130



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

227 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานางมาลี แกวเกิด ถึงที่
นานางสาวยุพา แกวมา 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

95,000 95,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

228 โครงการซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นายเหรียญ บุญเลิศ ถึงที่
นานางสาวหยิบ เชื้อแดง 
หมูที่ 13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
และลงหินคลุก 2 
ขางๆละ 0.25 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่

1,690,000 1,690,000 1,690,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 131



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

229 โครงการลงหินคลุก หมูที่ 
13 ที่นานายบุญมา เชื้อ
แดง ตลอดเสน ถึงหมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

100,000 100,000 100,000 จํานวนความ
ยาวของถนน
ที่ลงหินคลุก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

230 โครงการลงหินคลุกถนนหมู
ที่ 13 จากที่นานายฉลอง 
มีศิลป ถึงถนน คสล.ตลอด
เสน

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

155,000 155,000 155,000 -จํานวนถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

231 โครงการลงหินคลุกถนน 
หมูที่ 13 จากบานนายบุญ
สม เอ่ียมเอก ถึงบานนายสุ
ชาติ เรงพืช หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

10,000 10,000 10,000 -จํานวนถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

232 โครงการลงหินคลุกจากที่
นานายสุรินทร ยี่สุนทอง ถึง
 ถนน คสล. หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 7000.00 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

150,000 150,000 150,000 -จํานวนถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

233 โครงการลงหินคลุกถนนหมู
ที่ ๑๓ บริเวณ จุดที่เหลือ
จนสุดเสน

-เพื่อใหประชาชน  มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง ๓.๐0 เมตร 
ยาว ๖๐๐.00 เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

100,000 100,000 100,000 -จํานวนถนน
ที่มีการลงหิน
คลุก

-ประชาชน  
มีถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

234 โครงการลาดยางทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานางละออง ถึง
ถนนลาดยางหวยไผ หมูที่ 
13 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหมีถนนในการ
สัญจรไปมา

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

1,020,000 1,020,000 1,020,000 รอลยละ 80
 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ถนนในการ
สัญจรไปมา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

โครงการวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบายนํ้าหมูที่ 
๑๓ จํานวน ๓ จุด

วางทอ คสล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑ 
เมตร

กองชาง

จุดที่๑ จํานวน ๔ 
ทอน บริเวณถนนค
สล.ทางเขาตําบล
หวยไผ

50,000 50,000

จุดที่๒ จํานวน ๖ 
ทอนบริเวณถนนค
สล.ทางเขาตําบล
หวยไผ

50,000 50,000

จุดที่๓ จํานวน ๔ 
ทอน บริเวณถนนค
สล.ทางเขาตําบล
หวยไผ

50,000 50,000

-ประชาชน
ชนใชนํ้าใน
การทํา
การเกษตร
และแกไข
ปญหานํ้า
ทวมในฤดู
นํ้าหลาก

-เพื่อใหประชาชนชน
ใชนํ้าในการทํา
การเกษตร และ
แกไขปญหานํ้าทวม
ในฤดูนํ้าหลาก

-รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 หมูที่ ๑๓ มี
ความพึงพอใจ

235
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

236 โครงการขุดลอกคู คลองสง
นํ้า หมูที่ ๑๓ จากที่นานาย
ชด คุยทรัพย ถึงที่นานาย
วินัย ปานทอง

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชน
สามารถใชนํ้าในการ
ทําการเกษตร

ระยะทางยาว 
๕,๐๐๐ เมตร

40,000 40,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน 
หมูที่ ๑๓ มี
ความพึงพอใจ

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.

237 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า
 หมูที่ ๑๓ บริเวณคลองสง
นํ้าภายในหมูบาน

-เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวก ประชาชน
สามารถใชนํ้าในการ
ทําการเกษตร

ระยะทางยาว 
๑๐,๐๐๐ เมตร

200,000 200,000 200,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน 
หมูที่ ๑๓ มี
ความพึงพอใจ

-นํ้าไหลได
สะดวก
ประชาชน
สามารถใช
นํ้าในการทํา
การเกษตร

กองชาง
รวมกับ 
อบจ.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

238 โครงการกอสรางประตูนํ้า 
เปด - ปด หมูที่ 13 บาน
กอไผ

เพื่อควบคุมการใชนํ้า
ของประชาชนให
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร บานคู

300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ควบคุมการ
ใชนํ้าของ
ประชาชนให
เพียงพอใน
การทํา
การเกษตร

กองชาง

จุดที่ 1 แทงค
นํ้าประปา ขางบาน
ผูใหญ หมูที่ 13

จุดที่ 2 บริเวณ
บานนางนงเยาว 
เชื้อแดง

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง

กองชาง239 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 13 จํานวน
 2 ชุด

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายที่
แข็งแรง

300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

240 โครงการขอปายหมูบาน
บริเวณทางเขาหมูบานดอน
ทองและปายประจําบาน 
หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมี
ปายประจําบาน
หมูบานและปาย
ประจําบานของตนเอง

จํานวน 80 แหง 40,000 40,000 40,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมี
ปายประจํา
บานหมูบาน
และปาย
ประจําบาน
ของตนเอง

กองชาง

241 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 13 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 13

300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 137



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

242 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนลาดยาง ถึงบานนาย
สังวาลย แยมเทศ หมูที่ 14
 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 2๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

270,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

243 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นายสังวาลย แยมเทศ ถึง
บาน จสอ.เจริญ แยมเทศ 
หมูที่ 14 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว 2๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

270,000 270,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 138



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

244 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 จากบาน
นายอุทัย ปานทอง ถึงบาน
 ผอ.สมดี เพียรการคา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 3 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา
 0.15 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

245 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ปกเข็มอัดดินบริเวณ
ประปาหมูบาน หมูที่ 14 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 7๐.00 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พรอมลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 
0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

175,000 175,000 175,000 จํานวนความ
ยาวที่ไดรับ
มาตรฐาน

ถนนที่ได
มาตรฐาน
มากข้ึน และ
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 139



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

246 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
๑๔  จากบานครูละมัย ถึง 
บานกอไผ

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

กวาง ๓.00 เมตร 
ยาว ๔๐๐.00 
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

2,838,000 2,838,000 2,838,000 -ความยาว
ของถนนที่มี
การซอมแซม

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา

กองชาง

247 โครงการลงหินคลุกปรับ
พื้นที่หมู ๑๔ จํานวน ๓ จุด

-เพื่อใหประชาชนไว
ใชประโยชนและ
สัญจรไปมา

จุดที่ ๑ เสนกอง
ขยะกวาง ๓.00 
เมตร ยาว ๗๐๐.00
 เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร

115,000 115,000 115,000 -จํานวนพื้นที่
ที่ลงหินคลุก

-ประชาชนไว
ใชประโยชน
และสัญจร
ไปมา

กองชาง

จุดที่ ๒ เสนหลัง
บานนายเจก กวาง 
๓.00 เมตร ยาว 
๖๕๐.00 เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

106,000 106,000 106,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 140



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

(ตอ) จุดที่ ๓ เสนบานกอ
ไผ กวาง ๓.00 
เมตร ยาว ๑,๖๐๐.
00 เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

262,000 262,000 262,000

248 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกสจากเทศบาลตําบล
แสวงหา ถึงบานสุนทร สําลี
 หมูที่ 14 ตําบลแสวงหา

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

375,000 375,000 375,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

249 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกสจากบานสมดี เพียร
การคา ถึงเกาะกอไผ หมูที่ 
14 ตําบลแสวงหา

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 141



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

250 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูที่ 14 (สายขาง
ประปาหมูบาน)

เพื่อใหประชาชน มี
ถนนใชในการสัญจร
ไปมาไดอยาง
ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนที่มีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชใน
การสัญจรไป
มาไดอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

251 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่
 14 จากบานนายสุนทร 
สําลี ถึงที่นา นายวิทูรณ 
ฉลูทอง

เพื่อใหนํ้าไหลได
สะดวกและคูคลอง 
สะอาดสวยงาม

ระยะทาง 1,800 
เมตร

40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนที่มี
ความพึง
พอใจและ
สําหรับทํากา
เกษตร

ประชาชนมี
นํ้าเพื่อการ
อุปโภคและ
ทําการเกษตร

กองชาง

252 โครงการขยายเสียงตาม
สายแบบไรสาย พรอม
ติดตั้งอุปกรณ หมูที่ 14 
ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและขาวสาร
ของทางราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นที่ 
หมูที่ 14

300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 
ของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชน
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 142



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค

253 โครงการกอสรางรั้ว
พิพิธภัณฑ

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของ
พนักงานและ
ทรัพยสินใน
พิพิธภัณฑบานคูเมือง

กอสรางรั้ว
พิพิธภัณฑบานคู
เมืองทอง ยาว 110
 เมตร

200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
รั้วพิพิธภัณฑ

มีความ
ปลอดภัย
ของ
พนักงาน
และ
ทรัพยสินใน
พิพิธภัณฑ
บานคูเมือง

กอง
การศึกษาฯ

รวม จํานวน 253 โครงการ 47,011,901 55,438,901 74,512,900 33,752,000 23,224,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 143



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
 3 เฟส ประปาหมูบาน 
จากประปาหมูบาน (ต้ังใหม)
 บานนายวิโรจน มหาดไทย

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
300.00 เมตร

450,000 450,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

2 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
แสงสวาง จากคันคลอง หมู
ท่ี 7 ถึงหนองแขม

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

500,000 500,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟากิ่ง
โคมเด่ียวจากบานนางกฤษ
ดาพร ทองสมบัติ ถึง 
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง หมูท่ี 7 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
300 เมตร

410,000 410,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 144



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
4 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะเสนบานคุณ
ปราณีต สุขประเสริฐ ถึง
บานนางเสงี่ยม ชางบรรจง 
หมูที่ 7 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

100,000 100,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

5 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ)พรอมโคม
ก่ิง หมู ๘ จากถนนลาดยาง
คูเมือง – ทองเลื่อนถึงบาน
นายละออ ขุนศรีดําเนิน

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
๒๓๐ เมตร

120,000 120,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง หมู ๘ จากถนนลาดยาง
คูเมือง– ทองเลื่อน ถึงบาน
นายเพิก

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
๘๐ เมตร

10,000 10,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 145



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
7 โครขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า

(สายดับ) พรอมโคมก่ิง หมู 
๘ จากบานนายเงิน ถึงบาน
นายสุวรรณ สีใส

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
๑๒๐ เมตร

160,000 160,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง หมู ๘ จากบาน    นาย
สุวิทย เทียมกันเทศ ถึงบาน
นายบุญรอด แกวเกิด

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
๓๔๐ เมตร

440,000 440,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าจากบานนายวิชัย 
กลิ่นกุหลาบ ถึงบานนาง
สุธาวาส ปนงาม หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
120 เมตร

130,000 130,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 146



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
10 โครงการขยายไฟฟาแรงตํ่า

จากถนนคูเมือง-แสวงหา 
ถึงบานนายสมพิศ อยูปราง
 หมูที่ 8 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร

1,200,000 1,200,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

11 โครงการขอขยายไฟฟาแรง
ตํ่า จากถนนคูเมือง-หวยไผ 
ถึงสะพานวัดพวงทอง หมูท่ี
 8 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
400 เมตร

400,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

12 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า ทุงจัดรูปสายคลอง
สงน้ําที่ 6 หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา จากคลองสงน้ําถึง
เขตหมูท่ี 7

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
15,000

150,000 150,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 147



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
13 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า ทุงจัดรูปสายคลอง
สงน้ําที่ 8 หมูที่ 9 ตําบล
แสวงหา จากคลองสงน้ําถึง
เขตหมูท่ี 4

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
15,000

150,000 150,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

14 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า หมูท่ี 9 บริเวณบาน
นายกิตติ ปลูกงาม ถึง หมูท่ี
 7

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทาง 
1,200 เมตร

1,200,000 1,200,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

15 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
 หมูที่ 10 จากโรงงานวุน
เสน ถึง บานนายสนั่น นิ่ม
นวล

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทาง
ประมาณ 300
 เมตร

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

16 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.๑๐ จากประปา
หมูบานถึงบานนางผิว 
พิศวง (แผนเดิม)

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ปกเสาพาด
สายไฟฟา 
ระยะทาง 
100.00 เมตร

30,000 30,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 148



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
17 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.๑๐ จากบานนางมาลี
 มีแกว ถึงบายนายบุญสง 
พลอยแสง (แผนเดิม)

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ปกเสาพาด
สายไฟฟา 
ระยะทาง 
100.00 เมตร

50,000 50,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

18 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า บานทุงแค จุด
ดําเนินการ บานนายสายชล
 เพ็งจันทร ถึงบานนายสุทัต
 เชียงคะนา หมูท่ี 10 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ปกเสาพาด
สายไฟฟา 
ระยะทาง 
700.00 เมตร

70,000 70,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

19 โครงการขยายเขตไฟฟา 2 
เฟส เขตหมูท่ี 10 ตําบล
แสวงหา ถึงท่ีนา นาย
สมพงษ บุญสันต หมูท่ี 11

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทาง 
800 เมตร

800,000 800,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 149



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
20 โครงการขอขยายเขตไฟฟา 

เขตหมูท่ี 1 สีบัวทอง ถึง
บานนางรชตศร ศรีกวีรักษ 
หมูที่ 11

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทาง 
500 เมตร

500,000 500,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

21 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าจากถนนลาดยางถึง
ท่ีนานายสําราญ สุขมนต 
(พรอมสายดับพรอมโคมไฟ)
 หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
600.00 เมตร

600,000 600,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

22 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าจากถนนลาดยาง ถึง
บานนายระคาย รักหอม 
(พรอมสายดับและโคมไฟ) 
หมูที่ 11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
500.00 เมตร

500,000 500,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 150



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
23 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่าจากโรงหลอ ถึง 
บานนายลือ เสมอภาค หมูท่ี
 11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
500.00 เมตร

500,000 500,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

24 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า หมูท่ี 12 จากบาน
นายสมพิศ สุขีวัต ถึงบาน 
นายหอม เชื้อแดง

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทาง 
650 เมตร

700,000 700,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

25 โครงการขอขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า หมูท่ี 12 จากเสาไฟ
เดิม ถึง ทางเขาบานนาย
จํารูญ  รอดจรูญ

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

จํานวน 2 ตน 
ระยะทาง 
100 เมตร

100,000 100,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 151



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
26 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.12 จากบานนาง
ประณีต สุดประเสริฐ ถึง
บานนายสมชาย สุขทวี 
(เพิ่มเติม)

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ปกเสาพาดสาย
 ระยะทาง 
390.00 เมตร

450,000 450,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

27 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.12 จากบานนาย
ทองคาํ ภูระหงษ ถึงบาน
นางสวาท ผองพ่ึง ๖ 
(เพิ่มเติม)

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
90.00 เมตร

60,000 60,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.12 จากบานนางวัน
เพ็ญ คําพลอย ถึงบานนาย
สมนึก รอดชาวนา

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
150.00 เมตร

260,000 260,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 152



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
29 โครงการขอขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง หมูที่ 12 จากบานนาง
ปญญา โตะงาม ถึงบานนาง
อัมพร วุฒิ

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
80.00 เมตร

80,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

30 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิง ม.13 จากบานนางเอม
วิภา เชื้อแดง ถึงบานนาง
ประยูร เชื้อนิล

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
200.00 เมตร

60,000 60,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

31 โครงการขอขยายไฟฟาแรง
ตํ่า จากบานนายเนตร ปน
เกตุ ถึงท่ีนานางบุญชู แปน
หวาง หมูท่ี 13 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
300.00 เมตร

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 153



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
32 โครงการขยายเขตไฟฟา

แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิงหมู ๑๔ จากบานนางสม
ทรง พึ่งทรัพย ถึงบาน
นายวิกคงแสง

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
900.00 เมตร

400,000 400,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

33 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิงหมู ๑๔ จากบาน    นาง
ฝน จ่ันศรี ถึงบานนายสุนทร
 สําลี

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
500.00 เมตร

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

34 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า (สายดับ) พรอมโคม
ก่ิงหมู ๑๔ จากบาน นาย
พิเชษฐ สะสม ถึงบานนาง
สังวาลย แยมเทศ

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
500.00 เมตร

300,000 300,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

กองชาง

รวม จํานวน 34 โครงการ 4,790,000 6,470,000 2,340,000 2,890,000 6,590,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรู
ตามหลักธรรมาภิบาล

-เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจาหนาที่
และประชาชนมี
ความรูในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาลและ
พรอมจะตรวจสอบ
การบริหารงานของ
เทศบาลท่ีมีความ
โปรงใส บริสุทธิและ
ยุติธรรม

-จัดอบรมเรื่อง หลัก
ธรรมาภิบาล ใหกับ
 ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมี
ความรูในเร่ือง
หลักธรรมาภิ
บาลและพรอม
จะตรวจสอบ
การบริหารงาน
ของเทศบาลที่มี
ความโปรงใส 
บริสุทธิ และ
ยุติธรรม

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
2 โครงการจัดเวทีประชาคม

หมูบาน
-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูและมีสวนรวม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนอ่ืนๆ

-ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -รอยละ ๘๐
 ของตัวแทน
ครัวเรือนๆ
ละ ๑ คน
ของจํานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมดใน
เขตเทศบาล
ตําบลเพชร

-ประชาชนได
รับรูและมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ินและแผน
อ่ืนๆ

สํานักปลัด

3 โครงการปรับปรุงศนูย
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการของ ทต.เพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหเปนศูนย
ขอมูลขาวสารท่ีมี
มาตรฐานสนอง
นโยบายของรัฐบาล

-จัดหาสถานที่
พรอมวัสด-ุอุปกรณ
สําหรับศูนยขอมูล
ขาวสาร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -รอยละ ๘๐
 ของ
ประชาชนท่ี
รับบริการมี
ความพึงพอใจ

-เปนศูนยขอมูล
ขาวสารที่มี
มาตรฐาน สนอง
นโยบายของ
รัฐบาล

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 156



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
4 โครงการจัดเวทีประชาคม

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูและมีสวนรวม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนอ่ืนๆ

-ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -รอยละ ๘๐
 ของตัวแทน
ครัวเรือนๆ
ละ ๑ คน
ของจํานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมดที่เขา
รวมเวที
ประชาคม

-ประชาชนได
รับรูและมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ินและแผน
อ่ืนๆ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรเทศบาล
-เพ่ือใหคณะผูบริหาร
 สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางมี
ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะ
และการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ิมมากขึ้น

-ฝกอบรมคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจาง พรอม
ทั้งศึกษาดูงาน นํา
ความรูที่ไดรับมา
ปรับใช  ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การ
ใหบริการสาธารณะ
และการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จํานวน
บุคลากรของ
เทศบาล ที่
ผานการ
ฝกอบรม
พรอมทั้ง
ศึกษาดูงาน

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจางมี
ความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะ
และการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
เพ่ิมมากขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
6 คาใชจายในการดําเนินการ

ตามนโยบายอําเภอ,จังหวัด
,กรมสงเสริมฯ และรัฐบาล

เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามนโยบาย
อําเภอ,จังหวัด,กรม
สงเสริมฯ และรัฐบาล

ดําเนินงานตาม
หนังสือสั่งการตาม
นโยบายอําเภอ,
จังหวัด,กรมสงเสริม
ฯ และรัฐบาล ตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

ดําเนินงานตาม
หนังสือสั่งการ
ตามนโยบาย
อําเภอ,จังหวัด,
กรมสงเสริมฯ 
และรัฐบาล ตาม
อํานาจหนาที่
ขององคกร

สํานักปลัด

รวม จํานวน 6 โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเดก็ใน
พ้ืนที่มีความรูและ
เจริญเตบิโตอยาง
สมวัย

-จํานวนเด็กเฉลี่ย
 60 คน คนละ 
1,700 บาท

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 -จํานวนเด็กที่
เขาเรียนใน
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กในพ้ืนที่มี
ความรู และ
เจริญเตบิโต
อยางสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

2 จัดงานวันสําเร็จ
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาํบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหเดก็ใน
พ้ืนที่มีกิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความรักความ
ผูกพันและ
สามัคคีกัน

-เด็กที่สําเร็จ
การศึกษาแตละป
 เฉลี่ย ๖0 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนเด็กที่
สําเร็จ
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กในพ้ืนที่มี
กิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความรักความ
ผูกพันและ
สามัคคีกัน

กอง
การ

ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 160



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

3 การจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือเด็กไดรับ
การศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย

-คาหนังสอืคนละ
 ๒๐๐ บาท/ป 
คาอุปกรณการ
เรียนคนละ ๒๐๐
 บาท/ป

คาเคร่ืองแบบ
นักเรียนคนละ 
๓๐๐ บาท/ป
คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนคน
ละ ๔๓๐ บาท/ป

73,000 73,000 73,000 73,000 กอง
การ

ศึกษาฯ

73,000 -จํานวนเด็กที่
ไดรับการจัด
การศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

-เด็กไดรับ
การศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 161



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

4 โครงการกีฬาสายสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเดก็ใน
พ้ืนที่มีกิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความรักความ
ผูกพันและ
สามัคคีกัน

-จัดการแขงขัน
กีฬาใหกับเด็ก
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนเด็กที่
สําเร็จ
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กในพ้ืนที่มี
กิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความรัก ความ
ผูกพันและ
สามัคคีกัน

กอง
การ

ศึกษาฯ

5 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ีของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเดก็ไดรับ
การศึกษา และ
ประสบการณจาก
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่

-จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -จํานวนเด็กที่
เขารวม
กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่

-เด็กไดรับ
การศึกษา และ
ประสบการณ
จากแหลง
เรียนรูนอก
สถานที่

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 162



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

6 จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได
มาตรฐาน ตามที่
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
กําหนด

-จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียนที่
ไดรับสื่อการ
เรียนการสอน

-เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กมีคุณภาพ
และได
มาตรฐานตามที่
 กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถ่ินกําหนด

กอง
การ

ศึกษาฯ

7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ทางการศึกษาแกเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาํบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ อุปกรณ
ทางการศึกษา

-จัดหาวัสดุ 
อุปกรณทางการ
ศึกษา

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ไดรับ
วัสดุ อุปกรณ
ทางการศึกษา

-เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กมีวัสดุ 
อุปกรณ
ทางการศึกษา

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 163



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

8 อาหารกลางวันเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหเดก็ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทองมี
อาหารกลางวัน
บริโภคทําใหมี
พัฒนาการสมวัย

-จัดหาอาหาร
กลางวันใหกับ
เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 -จํานวนเด็กใน
ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง
มีอาหาร
กลางวันบริโภค
ทําใหมี
พัฒนาการสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 164



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

9 อาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเดก็ใน
พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง มีอาหาร
เสริม (นม) ไว
บริโภคทําใหมี
พัฒนาการสมวัย

-จัดหาอาหาร
เสริม (นม) ใหกับ
เด็กในพ้ืนที่
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียนใน
พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กในพ้ืนที่
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง 
มีอาหารเสริม 
(นม) ไวบริโภค
ทําใหมี
พัฒนาการสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

10 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภ

เพ่ือใหเดก็นักเรียน
 มีอาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภ

เด็กนักเรียน มี
อาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 165



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

11 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ทองเลื่อน

เพ่ือใหเดก็นักเรียน
 มีอาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
วัดทองเลื่อน

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนวัดทอง
เลื่อน

เด็กนักเรียน มี
อาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

12 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
บานเพชร

เพ่ือใหเดก็นักเรียน
 มีอาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
วัดบานเพชร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนวัดบาน
เพชร

เด็กนักเรียน มี
อาหารกลางวัน
บริโภค ทําใหมี
การพัฒนาสมวัย

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 166



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

13 สนับสนุนการจัดหาครู
สาขาวิชาที่โรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภขาดแคลน

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนโรงเรียน 
พวงทองอุปถัมภ
ไดรับความรูมาก
ข้ึน

-สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดหาครู
สาขาวิชาที่
โรงเรียนขาด
แคลน

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภที่
ไดศึกษาเลา
เรียน

-เด็กนักเรียน
โรงเรียน พวง
ทองอุปถัมภ
ไดรับความรู
มากขึ้น

กอง
การ

ศึกษาฯ

14 สนับสนุนการจัดหาครู
ปฐมวัย โรงเรียนวัดทอง
เลื่อน

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนโรงเรียน 
วัดทองเลื่อนไดรับ
ความรูมากขึ้น

-สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดหาครู
อัตราจาง สาขา
ปฐมวัย

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนวัดทอง
เลื่อนท่ีไดศึกษา
เลาเรียน

-เด็กนักเรียน
โรงเรียน วัดทอง
เลื่อนไดรับ
ความรูมากขึ้น

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 167



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

15 สนับสนุนการจัดหา
บุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบานเพชร

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนโรงเรียน 
วัดบานเพชร 
ไดรับความรู 
ภาษาอังกฤษมาก
ข้ึน

-สนับสนุน
งบประมาณ    
ในการจัดหา
บุคลากรท่ีมี
ความรู
ภาษาอังกฤษ

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนวัดบาน
เพชร ที่ได
ศึกษาเลาเรียน

-เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดบาน
เพชร ไดรับ
ความรู
ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น

กอง
การ

ศึกษาฯ

16 สนับสนุนโครงการวาด
ภาพระบายสีรณรงค
ตอตานยาเสพตดิ
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนโรงเรียน 
แสวงหาวิทยาคม
ไดรับความรูดาน
วาดภาพระบายสี
รณรงคตอตานยา
เสพติด

-สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการวาด
ภาพระบายสี
รณรงคตอตานยา
เสพติด

20,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนใน
พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-เด็กนักเรียน
โรงเรียน 
แสวงหา
วิทยาคมไดรับ
ความรูมากขึ้น

กอง
การ

ศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 168



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

17 สนับสนุนโครงการ
อนุรักษศิลปะการแสดง
พ้ืนบาน โรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม

-เพ่ือใหเดก็
นักเรียนโรงเรียน
ไดอนุรักษ
ศิลปะการแสดง
พ้ืนบาน

-สนับสนุน
งบประมาณ 
โครงการอนุรักษ
ศิลปะการแสดง
พ้ืนบาน

25,000 -จํานวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนใน
พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

-โรงเรียนมีการ
อนุรักษ
ศิลปะการแสดง
พ้ืนบาน

กอง
การ

ศึกษาฯ

รวม จํานวน 17 โครงการ 3,903,000 3,858,000 3,858,000 3,858,000 3,858,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 169



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทานาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการแขงขัน
กีฬาในเขตอําเภอ
แสวงหา

-บุคลากรและ
ประชาชนท่ีเปน
นักกีฬาของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
นักกีฬาที่เขา
รวมแขงขัน

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แขงขันกีฬาใน
เขตอําเภอ
แสวงหา

กอง
การศกึษาฯ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 170



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทานาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธตานยา
เสพติด

-เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
ลูกจางเทศบาล เด็ก
 เยาวชนและ
ประชาชนไดเลน
กีฬาเช่ือม
ความสัมพันธและ
หางไกลจากยาเสพ
ติด

-จัดการแขงขัน
กีฬาประชาชน 
และเยาวชนทุก
หมูบานในเขต
เทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจาง
เทศบาล เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนได
เลนกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ
และหางไกล
จากยาเสพติด

กอง
การศกึษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 171



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทานาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหเด็กในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง มี
กิจกรรมรวมกัน
เพ่ือสรางพัฒนาการ
ใหสมวัย

-จัดกิจกรรมวันเด็ก
ใหกับเด็กในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวนเด็กที่
เขารวม
กิจกรรม

-เด็กในพ้ืนที่
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง 
มีกิจกรรม
รวมกันเพ่ือ
สรางพัฒนาการ
ใหสมวัย

กอง
การศกึษาฯ

รวม จํานวน 3 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชน

เพ่ือจัดทําขอมูล
ไปใชในการวางผัง
เมือง , ชมชน 
เพ่ือรองรับ
ประชากร สภาพ
ภูมิประเทศท่ี
เหมาะสมกับการ
อยูอาศัย กําหนด
แหลงอาหาร 
บริการสาธารณะ

ประชากรใน
พ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชร
เมืองทอง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของ
ประชาชน 
เพ่ือใหเขาใจ
ในการใช
ประโยชน
ที่ดิน

ประชาชน จะ
ไดมีความ
เขาใจ
กระบวนการ
การจัดทําผัง
เมืองและ
เหมาะสมกับ
พ้ืนที่

กองชาง

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 173



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

2 โครงการปรับภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพและได
มาตรฐาน สะอาด
 และสวยงาม

-จางเหมาปรับ
ภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -จํานวน
ครั้งที่มีการ
ปรับภูมิทัศน

-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  มี
คุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
สะอาด และ
สวยงาม

กอง
การศกึษาฯ

3 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยแลกเปลี่ยนสินคา 
(ตลาดนัดชุมชน) หมูที่ ๘

-เพ่ือให
ประชาชนมีตลาด
ในการขายสินคา

-อาคารกวาง 
3x15 เมตร 
จํานวน 2 แหง

- 697,500 697,500 697,500 -รอยละ ๘๐
 ของ
ประชาชน 
ม. ๘ มี
ความพึง
พอใจ

-ประชาชนมี
ตลาด         
    ในการ
ขายสินคา

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

4  โครงการกอสรางรั้ว
พิพิธภัณฑบานคเูมือง

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพยสินซึ่งเปน
ของทางราชการ

ระยะทางยาว 
110 เมตร

200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ

ชีวิตและ
ทรัพยมี
ความปลอภัย
มากยิ่งข้ึน

กอง
การศกึษาฯ

รวม จํานวน 4 โครงการ 375,000 375,000 1,072,500 872,500 872,500
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

เพ่ือใหจิตอาสา
ภัยพิบัติใหไดรับ
ความรู ความ
เขาใจในการปฏิบิ
หนาที่

ฝกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

อาสาภัย
พิบัติประจํา
เทศบาลตําบล
เพชรเมือง
ทอง ที่ไดรับ
ความรู ความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ2 โครงการซอมแซมกลอง

วงจรปด (CCTV) ในเขต
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหประชาชน
และผูสัญจรไปมา
ไดใชประโยชนใน
กรณีประสบภัย

-ซอมแซมกลอง
วงจรปด (CCTV)
 ของเทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง จํานวน ๙ 
ตัว ตามแบบ
กระทรวง ICT 
พรอมตู
คอนโทรล 
จอรับภาพ

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -จํานวน
กลองวงจร
ปดที่
ซอมแซมและ
ใชได

-ประชาชน
และผูสัญจร
ไปมาไดใช
ประโยชนใน
กรณีประสบ
ภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ของ อปพร.
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือให อปพร. มี
ความรู
ความสามารถ
และนํามาปฏิบัติ 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย

-ฝกอบรม อป
พร.ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตาม
หลักสูตรที่
กําหนด

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน อป
พร.ที่เขารับ
การอบรม
และผานการ
อบรมตาม
หลักสูตรที่
กําหนด

-อปพร. มี
ความรู
ความสามารถ
และนํามา
ปฏิบัติในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ (ปใหม
,สงกรานต)

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย จากการ
เดินทางในชวง
เทศกาลปใหม
,สงกรานต

-จัดตั้งจุด
บริการ
ประชาชน
บริเวณหนา
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง
ในชวงเทศกาลป
ใหม,สงกรานต

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวนครั้ง
ของการเกิด
อุบัติเหตุ

-ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
การเดินทาง
ในชวง
เทศกาลปใหม
,สงกรานต

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 179



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ5 โครงการติดตั้งกลอง

วงจรปด (CCTV) บริเวณ
หนาสํานักงานเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชน
และผูสัญจรไปมา
ไดใชประโยชนใน
กรณีประสบภัย

-ติดตั้งกลอง
วงจรปด(CCTV)
 จํานวน ๘ ตัว 
และจอภาพ 
จํานวน ๘ ชอง

102,000 102,000 -จํานวนจุดที่
มีการติดตั้ง
กลองวงจรปด

-ประชาชน
และผูสัญจร
ไปมาไดใช
ประโยชนใน
กรณีประสบ
ภัย

สํานักปลัด

6 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบสา
ธารณภัยในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ไดอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

-สํารองจาย
กรณีฉุกเฉิน
ชวยเหลือ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ประสบ
สาธารณภัย

550,000 700,000 700,000 700,000 700,000 -จํานวน
ผูประสบภัย
ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

-ชวยเหลือ
ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ได
อยางรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 180



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ7 โครงการจัดหานํ้า

ชวยเหลือผูประสบภัยแลง
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

-สนับสนุน
รถบรรทุกน้ํา
ใหกับครัวเรือน
ที่ขาดแคลนนํ้า
อุปโภค-บริโภค

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ครัวเรือนที่
ไดรับการ
ชวยเหลือ

-ประชาชนมี
นํ้าสําหรับ
อุปโภค-
บริโภค

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ8 โครงการสนับสนุน

คาตอบแทน อปพร. ใน
เขตเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทองในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่

-เพ่ือใหสมาชิก 
อปพร.ที่ปฏิบัติ
ภารกิจตาม
อํานาจหนาที่
ไดรับคาตอบแทน
 ตามระเบียบฯ ที่
เก่ียวของ

-สนับสนุน
คาตอบแทน
ใหกับสมาชิก 
อปพร.  ในเขต
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวน อป
พร. ที่ไดรับ
คาตอบแทน

-สมาชิก อป
พร. ที่ปฏิบัติ
ภารกิจตาม
อํานาจหนาที่
ไดรับ
คาตอบแทน 
ตามระเบียบ
ฯที่เก่ียวของ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ9 โครงการจัดซื้อวัสด-ุ

อุปกรณที่ใชในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-เพ่ือใหมีวัสดุ 
อุปกรณสําหรับ
การชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย

-จัดหาวัสด-ุ
อุปกรณสําหรับ
งานปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
วัสด-ุ
อุปกรณที่มี
การจัดหา

-มีวัสดุ 
อุปกรณ
สําหรับการ
ชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย

สํานักปลัด

10 -สนับสนุนชุดปฏิบัติการ
ตรวจลาดตระเวน 
ปองกันปญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือเปนการ
ปองกันปญหายา
เสพติด และรักษา
ความสงบเรียบรอย

-สนับสนุนชุด
ปฏิบัติการตรวจ
 ลาดตระเวน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวนชุด
ปฏิบัติการ

-เปนการ
ปองกัน
ปญหายาเสพ
ติด และ
รักษาความ
สงบเรียบรอย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ11 -สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของตํารวจชุมชน
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือเปนการ
ปองกันปญหายา
เสพติด และรักษา
ความสงบเรียบรอย

-สนับสนุนชุด
ปฏิบัติงานของ
ตํารวจชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนชุด
ปฏิบัติการ
ของตํารวจ
ชุมชน

-เปนการ
ปองกัน
ปญหายาเสพ
ติด และ
รักษาความ
สงบเรียบรอย

สํานักปลัด

12 โครงการจัดซื้อชุด อปพร.
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือให อปพร. มี
ชุดสําหรับ
ปฏิบัติงาน

-จัดหาชุด อป
พร.ใหเปนไป
ตามระเบียบฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จํานวน อป
พร.ที่ไดรับ
การจัดหา
ชุดปฏิบัติงาน

-อปพร.มีชุด
สําหรับ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ13 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปด (CCTV) ภายในหมูที่ 
10 ตําบลแสวงหา

-เพ่ือใหประชาชน
และผูสัญจรไปมา
ไดใชประโยชนใน
กรณีประสบภัย

ติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV)
 พรอมติดตั้ง
อุปกรณ

100,000 100,000 -จํานวนจุดที่
มีการติดตั้ง
กลองวงจรปด

-ประชาชน
และผูสัญจร
ไปมาไดใช
ประโยชนใน
กรณีประสบ
ภัย

สํานักปลัด

14 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) ภาย
พ้ืนที่เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง จํานวน 10 จุด

-เพ่ือใหประชาชน
และผูสัญจรไปมา
ไดใชประโยชนใน
กรณีประสบภัย

-ติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV)
 จํานวน 10 จุด
  ตูมิเตอรไฟ เสา
ไฟ พรอม
อุปกรณครบชุด

1,000,000 1,000,000 -จํานวนจุดที่
มีการติดตั้ง
กลองวงจรปด

-ประชาชน
และผูสัญจร
ไปมาไดใช
ประโยชนใน
กรณีประสบ
ภัย

สํานักปลัด

รวม จํานวน 14 โครงการ 2,980,000 3,232,000 2,182,000 2,080,000 2,080,000
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 185



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดรับ
รูถึงพิษภัย และ
หางไกลจากยาเสพติด

-จัดกิจกรรม
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ

-เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ไดรับรูถึงพิษ
ภัยและหางไกล
จากยาเสพติด

กอง
การศกึษาฯ

รวม จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 186



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

-เพ่ือเปนการบูรณา
การการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
 ทําใหประชาชน
ไดรับการชวยเหลือ
อยางรวดเร็วและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

-สนับสนุน
งบประมาณให
อําเภอแสวงหา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนคนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ

-เปนการบูรณา
การการใหความ
ชวยเหลือ
ประชาชน ทําให
ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางรวดเร็วและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 187



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
2 โครงการเพ่ิมประสิทธ

ภาพศูนยปฏิบัติการรวม
การชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

-เพ่ือใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ไดอยางรวดเร็วและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

-ใหความ
ชวยเหลือผู
ประสบปญหาตางๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนผูที่
ไดรับความ
ชวยเหลือ

-ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือได
อยางรวดเร็วและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

สํานักปลัด

3 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล

-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนท่ีประสบ
ปญหาตางๆ

-ใหการชวยเหลือ
ดานวัสดุ อุปกรณ
หรือเงินใหกับผู
ไดรับความ
เดือดรอนที่
ประสบปญหาตางๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนคนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือใน
เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ

-บรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนท่ี
ประสบปญหา
ตางๆ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
4 สนับสนุนกิจการท่ีเปน

สาธารณะประโยชน
-เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัยตางๆ

-สนับสนุน
งบประมาณใหกับ
 สนง.กาชาด
จังหวัดอางทอง

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 -จํานวนคนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ

-บรรเทาความ
เดือดรอนใหกับ
ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยตางๆ

สํานักปลัด

5 โครงการศาสตรพระราชา
แกปญหาความยากจน
และผลกระทบจาก 
(COVID - 2019)

- เพ่ือนําศาสตร
พระราชามาแกไข
ปญหาความยากจน
และผลกระทบจาก 
(COVID - 19)

-จัดกิจกรรมในนํา
ศาสตรพระราชา
มาแกไขปญหา
ความยากจนและ
ผลกระทบจาก 
(COVID - 19)

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวน
ครัวเรือนที่เขา
รวมกิจกรรม

-ประชาชนไดนํา
ศาสตรพระราชา
มาแกไขปญหา
ความยากจนและ
ผลกระทบจาก 
(COVID - 19)

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
6 โครงการศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน
-เพ่ือใหเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวใน
เขตเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

-จัดกิจกรรมให
ความรูแกสถาบัน
ครอบครัวในเขต
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครัวเรือนที่เขา
รวมกิจกรรม

สถาบันครอบครัว
มีความเขมแข็ง

สํานักปลัด

7 โครงการสงเสริมศูนย
ชุมชนคุมครองเด็กในเขต
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนา 
ปกปอง คุมครองเด็ก
 และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

-จัดกิจกรรมและ
ใหความรูแกชุมชน
 เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรม

ชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา 
ปกปอง คุมครอง
เด็ก และสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 190



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
8 โครงการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชนมี
กองทุนชวยเหลือ
กรณีเกิดเหตุจําเปน
เรงดวน

-ศึกษา
รายละเอียดหา
กลุมเปาหมาย 
พรอมวาง
หลักเกณฑ และ
จัดตั้งกองทุนฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมกองทุน

-ประชาชนมี
กองทุนชวยเหลือ
กรณีเกิดเหตุ
จําเปนเรงดวน

สํานักปลัด

รวม จํานวน 8 โครงการ 938,000 938,000 938,000 938,000 938,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ทุกหมูบานที่มีสิทธิ
ไดรับในเขต
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ใหมี
รายไดในการ
ยังชีพ

-ผูสูงอายุ
ตั้งแตอายุ 
๖๐ ปข้ึนไป
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 -จํานวน
ผูสูงอายุใน
พ้ืนที่ที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ

-ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ชวยเหลือ
ใหมีรายได
ในการยังชีพ

สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ
ทุกหมูบานที่มีสิทธิ
ไดรับ ในเขต
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือชวยเหลือ
ผูพิการ ใหมี
รายไดในการ
ยังชีพ

-ผูพิการทุก
คนในพ้ืนที่
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 -จํานวนผู
พิการใน
พ้ืนที่ที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ

-ผูพิการ
ไดรับการ
ชวยเหลือ
ใหมีรายได
ในการยังชีพ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

3 เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสทุกหมูบานที่
มีสิทธิไดรับ ในเขต
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยเอดสใหมี
รายไดในการ
ยังชีพ

-ผูปวยเอดส
ทุกคนในพ้ืนท่ี
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ผูปวยเอดส
ในพ้ืนที่ที่
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ

-ผูปวยเอดส
ไดรับการ
ชวยเหลือ
ใหมีรายได
ในการยังชีพ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

สํานักปลัด
(งบฯ 
พมจ.)

22,500 22,500 22,500 -จํานวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ

-ผูสูงอายุมี
สิ่งอํานวย
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต

22,5004 โครงการปรับ
สภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
ผูสูงอายุให
เหมาะสม และ
ปลอดภัย

-เพ่ือให
ผูสูงอายุมีสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต

-สํารวจและ
ซอมแซมสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกใหกับ
ผูสูงอายุ

22,500
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๒  การพัฒนาดานการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

สํานักปลัด

(งบฯ 
พมจ.)

รวม จํานวน 5 โครงการ 10,442,500 10,442,500 10,442,500 10,442,500 10,442,500

-จํานวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ

20,000 -สราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซมที่
สาธารณะ
สําหรับ
ผูสูงอายุ

5 โครงการเสริมสราง
ชุมชนที่เปนมิตร
กับผูสูงอายุ

-เพ่ือสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซมที่
สาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุ

-กอสรางทาง
เทาผิวไมลื่น
สําหรับ
ผูสูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดพิธีการทางศาสนา
ตางๆ

-เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามนโยบายของรัฐ
 จังหวัด อําเภอ
และอํานาจหนาที่
ขององคกร

-จัดกิจกรรมตาม
นโยบายที่เปน
อํานาจหนาที่ของ
องคกร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
กิจกรรมท่ีมี
การ
ดําเนินการ

-การดําเนินงาน
เปนไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวัด อําเภอ
และอํานาจ
หนาที่ขององคกร

กอง
การศกึษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมทําบุญ
สรงนํ้าพระ และ
รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนได
รวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศกึษาฯ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการจัดงานวัน
เขาพรรษา

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมหลอ
เทียนพรอมขบวน
แหเทียนพรรษา
ถวายพระตามวัด
ในพ้ืนที่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนได
รวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศกึษาฯ

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

-จัดกิจกรรมที่
เก่ียวของ            
 กับประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนได
รวมกันสืบสาน
ประเพณีของไทย

กอง
การศกึษาฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการแขงขัน
กีฬาในเขตอําเภอ
แสวงหา

-บุคลากรและ
ประชาชนท่ีเปน
นักกีฬาของ
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
นักกีฬาที่เขา
รวมแขงขัน

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แขงขันกีฬาใน
เขตอําเภอ
แสวงหา

กอง
การศกึษาฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการวันรําลึกสดุดีวีร
ชนคนแสวงหา

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรวมกันรําลึกถึง
วีรชนคนแสวงหาที่
เสียสละชีวิตเพ่ือ
ปกปองบานเมือง

-จัดขบวนสดุดีเขา
รวมกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในอําเภอ
แสงหา และอําเภอ
แสวงหา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรวมกันรําลึก
ถึงวีรชนคน
แสวงหาที่
เสียสละชีวิตเพ่ือ
ปกปองบานเมือง

กอง
การศกึษาฯ

รวม จํานวน 6 โครงการ 310,000 310,000 360,000 360,000 360,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 199



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี

-เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามนโยบายของรัฐ
จังหวัด อําเภอและ
อํานาจหนาที่ของ
องคกร

-จัดงานพระราชพิธี
 รัฐพิธีตางๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
กิจกรรมท่ีมี
การ
ดําเนินการ

-การดําเนินงาน
เปนไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวัด อําเภอ
และอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร

สํานักปลัด

2 สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีอําเภอแสวงหา

-เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไป
ตามนโยบายของรัฐ
จังหวัด อําเภอและ
อํานาจหนาที่ของ
องคกร

-สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธีตางๆ
ของอําเภอแสวงหา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
กิจกรรมท่ีมี
การ
ดําเนินการ

-การดําเนินงาน
เปนไปตาม
นโยบายของรัฐ
จังหวัด อําเภอ
และอํานาจ
หนาที่ของ
องคกร

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 200



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๓  การพัฒนา สงเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สําคัญ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
3 สนับสนุนที่วาการอําเภอ

แสวงหา เพ่ือจายเปนเงิน
อุดหนุนโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวของอําเภอ
แสวงหา

-เพ่ือเปนการ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวของอําเภอ
แสวงหา

-ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง ไดเขา
รวมโครงการที่
อําเภอจัดขึ้น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -รอยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

-สถานที่
ทองเท่ียวใน
อําเภอแสวงหา
มีคนรูจักเพ่ิมข้ึน

การศกึษาฯ

รวม จํานวน 3 โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 201



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาและฝก
อาชีพของชุมชน

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรู นําไป
ประกอบอาชีพ

-จัดใหมีการ
อบรมใหความรู
เรื่องอาชีพตางๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
นําไปประกอบ
อาชีพ

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมการผลิต
เมล็ดขาวพันธุดี

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรู การ
ผลิตขาวพันธุดี

-จัดกิจกรรมให
ความรู โดย
สนับสนุน
นักวิชาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
การผลิตขาว
พันธุดี

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ หมูที่
 ๔ เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูและ
นํามาผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ

-จัดกิจกรรมให
ความรู โดย
สนับสนุน
นักวิชาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
และนํามาผลิต
ปุยอินทรีย
ชีวภาพ

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 202



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมการผลิต
ขาวปลอดสารพิษ เทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูเรื่อง
การผลิตขาวปลอด
สารพิษ

-จัดกิจกรรมให
ความรู โดย
สนับสนุน
นักวิชาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
และนําใชใน
การผลิตขาว
ปลอดสารพิษ

สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาและฝก
อาชีพของชุมชน

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรู นําไป
ประกอบอาชีพ

-จัดใหมีการ
อบรมใหความรู
เรื่องอาชีพตางๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
นําไปประกอบ
อาชีพ

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมการเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองเทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูและ
จัดตั้งเปนศูนย
เรียนรูชุมชน

-จัดกิจกรรมให
ความรู โดย
สนับสนุน
นักวิชาการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู 
และรวมกลุม
จัดตั้งเปนศูนย
เรียนรูชุมชน

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 203



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับหนวยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการปองกันและกําจัด
ศัตรูในนาขาวเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชนได
เรียนรูการปองกัน
และกําจัดศัตรูในนา
ขาว

-จัดกิจกรรมการ
เรียนรูและศึกษา
ดูงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนได
เรียนรูการ
ปองกันและ
กําจัดศตัรูใน
นาขาว

สํานักปลัด

8 โครงการตอยอดสัมมาชีพ
ชุมชน (ไมมงคล) หมูที่ 11 
ตําบลแสวงหา

-เพ่ือใหประชาชนได
เรียนรูตอยอด
สัมมาชีพชุมชน (ไม
มงคล)

-จัดกิจกรรมการ
เรียนรูตอยอด
สัมมาชีพชุมชน 
(ไมมงคล)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนได
เรียนรูการตอ
ยอดสัมมาชีพ
ชุมชน (ไมมงคล)

สํานักปลัด

รวม จํานวน 8 โครงการ 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 204



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-เพ่ือใหประชาชน
ไดมีความรูและ
นําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

-จัดกิจกรรมใหความรู
การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนไดมี
ความรูและนําไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

รวม จํานวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 205



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

- เพ่ือสนอง
พระราชดําริ สราง
ความเขาใจให 
ประชาชนไดเรียนรู
พันธุกรรมพืชที่สําคัญ
และชวยกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

- จัดกิจกรรมเพ่ือ
เรียนรูความสําคัญ
ของพันธุกรรมพืช

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

- สนอง
พระราชดําริ สราง
ความเขาใจให 
ประชาชนได
เรียนรูพันธุกรรม
พืชที่สําคัญและ
ชวยกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

รวม จํานวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

แบบ ผ. 02

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดภูมิทัศน , 
สรางสวนหยอมและ
สวนสาธารณะ 
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือใหพ้ืนที่
สะอาด สวยงาม
และประชาชน
ไดมีท่ีพักผอน 
และออกกําลังกาย

-ปลูกหญา , ปลูก
ไมดอกและไม
ประดับ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -รอยละ ๘๐
 ของจํานวน
ประชาชน
ที่มาพักผอน
 มีความพึง
พอใจ

-พ้ืนที่สะอาด
 สวยงาม
และ
ประชาชนได
มีที่พักผอน
และออก
กําลังกาย

กองชาง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ2 -ติดตั้งโคมไฟแบบ

ประติมากรรม ๖ 
ดวง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง

-จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย ๔ ชุด
-เท คสล./ปูตัว
หนอน กวาง ๓ 
เมตร ยาว ๑๒ เมตร

-จัดซื้อมาหินออน ๒
 ชุด
-ติดตั้งปาย รัชกาล
ที่ ๑๐ และปาย
ราชินี รวม ๒ ปาย

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ
พิพิธภัณฑบานคเูมือง

-เพ่ือให
ประชาชนใชเปน
สถานที่พักผอน
หยอนใจและ
ออกกําลังกาย

-รอยละ ๘๐
 ของจํานวน
ประชาชน
ที่มาพักผอน
 และออก
กําลังกายมี
ความพึงพอใจ

-ประชาชนใช
เปนสถานที่
พักผอน
หยอนใจ
และออก
กําลังกาย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ3 โครงการสงเสริมการมี

สวนรวมของชุมชน  ใน
การคดัแยกขยะที่ตนทาง

-เพ่ือให
ประชาชนไดมี
ความรูและ
รวมกันคัดแยก
ขยะ

-ประชาชนในพ้ืนที่
เพชรเมืองทองทุก
หมูบาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ

-ประชาชน
ไดมีความรู
และรวมกัน
คัดแยกขยะ

สํานักปลัด

4 โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

-เพ่ือให
ประชาชนมี
ความรูและมี
สวนรวมในการ
จัดเก็บขยะใน
พ้ืนที่

-จัดตั้งธนาคารขยะ
ในสํานักงาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนมี
ความรูและมี
สวนรวมใน
การจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนที่

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ5 โครงการจัดการขยะใน

ครัวเรือนอยางยั่งยืน
เพ่ือรณรงคสราง
จิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ 
และการมีสวน
รวมของชุมชน

ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

40,000 40,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสํานึกใน
การคดัแยก
ขยะ ลด
ปริมาณขยะ
 และการมี
สวนรวมของ
ชุมชน

สํานักปลัด

รวม จํานวน 5 โครงการ 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,110,000 1,110,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๕  การพัฒนาสิ่งแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ100,000 100,000 -จํานวน

ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชน
ไดรับความรู
เรื่องพลังงาน
ทดแทน และ
ใชพลังงาน
ทดแทน

แบบ ผ. 02

100,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

1 โครงการการอนุรักษ
พลังงานทดแทน

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูเรื่อง
พลังงานทดแทน 
และใชพลังงาน
ทดแทน

จัดกิจกรรมให
ความรูและศึกษาดู
งาน

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

เพ่ือใหความรูแกบุคคล
ในทองถิ่นที่ประสงค
จะเปนอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น และ 
ความรูเพ่ิมเติมใหแก
อาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ิน

บุคคลในทองถิ่นที่
ประสงคจะเปน
อาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

บุคคลในทองถิ่น
ที่ประสงคจะ
เปนอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น
ไดรับความรู

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 โครงการปองกันและระงับ
โรคตดิตอ

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
การปองกันควบคุม
โรคตดิตอ ควบคุมและ
เฝาระวังโรคติดตอใน
ชุมชน

ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันควบคุม
โรคตดิตอ 
ควบคุมและเฝา
ระวังโรคติดตอ
ในชุมชน

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM2.5

เพ่ือใหประชาชนเห็น
ความสําคัญ และมี
ความรูเรื่องการ
ปองกันหมอกควัน
และฝุนควันขนาดเล็ก
 PM2.5

ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ 
และมีความรู
เรื่องการปองกัน
หมอกควันและ
ฝุนควันขนาดเล็ก
 PM2.5

สํานักปลัด

4 โครงการติดตั้งตูนํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชน 
หมูที่ ๘ บริเวณศาลา
ประชาคม

-เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าบริโภคที่ได
มาตรฐาน

-จัดหาตูนํ้าดื่ม 
ขนาด ๐.๘๐ เมตร
X๐.๙๐ เมตร สูง 
๑.๘๐ เมตร

30,000 30,000 -จํานวนตูนํ้า
ดื่มที่มีการ
จัดหาและ
ติดตั้ง

-ประชาชนมีน้ํา
บริโภคที่ได
มาตรฐาน

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โครงการติดตั้งตูนํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชน 
หมูที่ ๑๑ บริเวณศาลา
ประชาคม

-เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าบริโภคที่ได
มาตรฐาน

-จัดหาตูนํ้าดื่ม 
ขนาด ๐.๘๐ เมตร
X๐.๙๐ เมตร สูง 
๑.๘๐ เมตร

30,000 30,000 -จํานวนตูนํ้า
ดื่มที่มีการ
จัดหาและ
ติดตั้ง

-ประชาชนมีน้ํา
บริโภคที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

6 สนับสนุนการดําเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน (สปสช.)

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับการบริการ
เก่ียวกับการ
สาธารณสุข

-จัดกิจกรรม
สงเสริมดาน
สาธารณสุข

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนไดรับ
การบริการ
เก่ียวกับการ
สาธารณสุข

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

7 สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)
 เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหมีขอมูล
พ้ืนฐานของประชาชน
ในพ้ืนที่

-ขอมูลครัวเรือน
ทุกหลังคาเรือนใน
พ้ืนที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน
ครัวเรือนใน
พ้ืนที่

-มีขอมูลพ้ืนฐาน
ของประชาชน
ในพ้ืนที่

สํานักปลัด

8 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี

-เพ่ือใหประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

-ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง หมูที่ 
๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เจ็บปวยดวย
โรคพิษสุนัข
บา-ลดลง 
หรือไมมีเลย

-ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

-ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรมและ
มีพฤติกรรม
ลดโรค

-ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง

สํานักปลัด

10 โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยดานอาหาร
เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

-เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในดานอาหาร
ปลอดภัย

-ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนมี
ความรูในดาน
อาหารปลอดภัย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

-เพ่ือใหผูนําดาน
สาธารณสุขไดมี
ความรูและถายทอด
ใหกับประชาชน

-ผูนําดาน
สาธารณสุขในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวนผูนํา  
 ดาน
สาธารณสุขที่
เขารวม
พัฒนา
ศักยภาพ

-ผูนําดาน
สาธารณสุขไดมี
ความรูและ
ถายทอดใหกับ
ประชาชน

สํานักปลัด

12 โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก

-เพ่ือประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก

-ประชาชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ

-ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก

สํานักปลัด

13 สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

-เพ่ือใหเทศบาลฯ มี
ฐานขอมูลสัตวที่เปน
สาเหตุของโรค และ
ควบคุมได

-สัตวเลี้ยงลูกดวย
นม (สุนัข แมว) ใน
เขตเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จํานวนสุนัข
และแมว ที่
ขึ้นทะเบียน

-เทศบาลฯมี
ฐานขอมูลสัตวที่
เปนสาเหตุของ
โรค และควบคุม
ได

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

14 โครงการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคภัยไข
เจ็บ

-ประชาชนในพ้ืนที่
เพชรเมืองทองทุก
หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ

-พัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข
ของประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตําบลเพชรเมือง
ทอง ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
ปลอดภัยจาก
โรคภัยไขเจ็บ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

15 สนับสนุนอุปกรณทาง
การแพทยแกผูปวยในชุมชน

-เพ่ือใหประชาชน มี
อุปกรณทาง
การแพทยสําหรับ
ชวยเหลือผูเจ็บปวย
ในชุมชน

-ผูปวยที่ตองใช
อุปกรณทาง
การแพทย ในเขต
เทศบาลตําบลเพชร
เมืองทอง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -จํานวน
ผูปวยที่ตอง
ใชอุปกรณ
ทางการแพทย

-ประชาชนมี
อุปกรณทาง
การแพทย
สําหรับ
ชวยเหลือผู
เจ็บปวยในชุมชน

สํานักปลัด

16 โครงการเรียนรูและ
อนุรักษพันธุพืชสมุนไพร

-เพ่ือใหประชาชนไดมี
ความรูและรวมกัน
อนุรักษพันธุพืช
สมุนไพรเพ่ือใชดูแล 
รักษาสุขภาพ และ
อาการเจ็บปวย

-ประชาชนในพ้ืนที่
เพชรเมืองทองทุก
หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จํานวน
ประชาชนท่ี
เขารวม
โครงการ

-ประชาชนไดมี
ความรูและ
รวมกันอนุรักษ
พันธุพืชสมุนไพร
เพ่ือใชดูแล 
รักษาสุขภาพ 
และอาการ
เจ็บปวย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อสม.

-เพ่ือให อสม.  มี
ความรูนํามาชวยเหลือ
เบื้องตนใหกับ
ประชาชน

-จัดกิจกรรมอบรม
 และศึกษาดูงาน
ใหกับ อสม.ในพ้ืนที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวน อสม.
 ที่เขารม
กิจกรรม

-อสม. มีความรู
นํามาชวยเหลือ
เบื้องตนใหกับ
ประชาชน

สํานักปลัด

รวม จํานวน 17 โครงการ 920,000 920,000 920,000 980,000 980,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๗  ยุทธศาสตรการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบานเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐

-เพ่ือใหคณะผูบริหาร
 สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจาหนาที่
และประชาชนมีสวน
รวมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริยอัน
เปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทย

-ทําบุญตักบาตร
พระสงฆ  กิจกรรม
สาธารณประโยชน 
และจัดสถานท่ีให
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร หรือ
จัดพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ผูเขารวม  
 กิจกรรม

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชน มี
สวนรวมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
 อันเปนศูนย
รวมจิตใจของคน
ไทย

สํานักปลัด

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 222



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๗  ยุทธศาสตรการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบานเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
2 โครงการเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชชนนี พัน
ปหลวง

-เพ่ือใหคณะผูบริหาร
 สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจาหนาที่
และประชาชนมีสวน
รวมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริยอัน
เปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทย

-ทําบุญตักบาตร
พระสงฆ  กิจกรรม
สาธารณประโยชน
และจัดสถานท่ีให
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพร หรือ
จัดพิธีอ่ืนๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ผูเขารวม  
 กิจกรรม

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
 อันเปนศูนย
รวมจิตใจของคน
ไทย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๗  ยุทธศาสตรการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบานเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
3 โครงการเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

-เพ่ือใหคณะผูบริหาร
 สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเจาหนาที่
และประชาชนมีสวน
รวมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริยอัน
เปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทย

-ทําบุญตักบาตร
พระสงฆ กิจกรรม
สาธารณประโยชน
และจัดสถานท่ีให
ประชาชนลงนาม
ถวายพระพรหรือจัด
พิธีอ่ืนๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ผูเขารวม
กิจกรรม

-คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เจาหนาที่และ
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
 อันเปนศูนย
รวมจิตใจของคน
ไทย

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ที่ ๗  ยุทธศาสตรการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบานเมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับหนวยงาน

รับผิดชอบ
4 โครงการการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบ
วาระ กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และ
กรณี กกต.สั่งใหมีการ
เลือกตั้งฯ รวมทั้งการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธการ
เลือกตั้งอ่ืนๆ

-เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
กําหนด(พรบ.
เทศบาลฯ) และ 
รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปจจุบัน

-จัดการเลือกตั้ง
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ทุกกรณี 
และสื่อ
ประชาสัมพันธ
สนับสนุนการ
เลือกตั้งฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -จํานวน
ผูบริหาร 
และสมาชิก
สภา
เทศบาล 
จํานวนครั้ง
ที่มีการ
จัดทําสื่อ
สนับสนุน
การเลือกตั้ง

-การดําเนินการ
ดานการเมือง
เปนไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายกําหนด
(พรบ.เทศบาลฯ)
 และรัฐธรรมนูญ
 ฉบับปจจุบัน

สํานักปลัด

รวม จํานวน 4 โครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 225



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ตอ
เติม ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 
12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชน มี
น้ําสําหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีไดมาตรฐาน

ติดต้ังระบบโซลา
เซล ระบบทอเมน 
และระบบวาลว
ปด-เปด

500,000 500,000 -รอยละ ๘๐ 
ของประชาชน
 มีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค

-ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-
บริโภคไดอยาง
ยั่งยืน

กองชาง

2 โครงการติดตั้งแผงโซลา
เซล ประปาหมูบาน 
หมูที่ 12

เพื่อใหมีไฟฟา
สําหรับใชระบบ
น้ําประปาหมูบาน 
และประหยัด
คาใชจาย

แผงโซลาเซล 
จํานวน 24 แผง 
330 วัตต พรอม
อุปกรณติดต้ัง 
จํานวน 1 ชุด

200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละ
 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

มีไฟฟาสําหรับ
ใชระบบ
น้ําประปา
หมูบาน และ
ประหยัด
คาใชจาย

กองชาง

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 226



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

3 โครงการเจาะบอ
ประปาหมูบาน หมูที่ 
12 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
น้ําสําหรับใชในการ
ทําการเกษตร

ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖
 นิ้ว และติดตั้ง
ซัมเมอรสขนาด ๓
 แรง

200,000 200,000 200,000 -จํานวนบอ
บาดาลท่ีมีการ
เจาะ

-ประชาชนมี
น้ําสําหรับใชใน
การทํา
การเกษตร

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนลาดยาง ถึงท่ี
บานนางไฉน พลิพล 
หมูที่ 11

-เพื่อใหประชาชนได
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมท่ีได
มาตรฐาน

กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2๐.00 เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร
 พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง ๒ ขางๆ
ละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี

30,000 30,000 30,000 -จํานวนความ
ยาวของถนนท่ี
มีการกอสราง

-ประชาชน  มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 227



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่าจากหลัง
วัดทองเลื่อนไปยัง
สะพานตนโพธิ์ หมูท่ี 
11 ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองแสงสวาง

ระยะทางยาว 
1,500.00 เมตร

250,000 250,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง

6 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) 
ภายในหมูท่ี 12 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
และผูสัญจรไปมาได
ใชประโยชนในกรณี
ประสบภัย

ติดต้ังกลองวงจร
ปด (CCTV) พรอม
ติดต้ังอุปกรณ

100,000 100,000 -จํานวนจุดท่ีมี
การติดต้ัง
กลองวงจรปด

-ประชาชน
และผูสัญจรไป
มาไดใช
ประโยชนใน
กรณีประสบภัย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 228



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

7 โครงการเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งปม
น้ําซัมเมิรสและแผงโซ
ลาเซลล หมูท่ี 10 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการทํา
การเกษตร

-เจาะบอบาดาล 
ขนาดขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๖
 นิ้ว พรอมติดต้ัง
ซัมเมอรสขนาด ๓
 แรง และติดต้ัง
แผงโซลาเซลล

200,000 200,000 200,000 -จํานวนบอ
บาดาลท่ีมีการ
เจาะพรอม
ติดต้ังปมน้ํา

-ประชาชนมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรและ
เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชาง

8 โครงการกอสรางและ
จัดซื้อเคร่ืองออกกําลัง
กาย หมูท่ี 10 ตําบล
แสวงหา

-เพื่อใหประชาชน
และเด็กมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย ทํา
ใหมีสุขภาพแข็งแรง

กอสรางลานกีฬา
พรอมเคร่ืองออก
กําลังกาย

200,000 200,000 200,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึงพอใจ

ประชาชนและ
เด็กมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย 
ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 229



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

9 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 
10 จากบานนางลําพึง 
แชมทอง ถึงบานนาย
บุญลือ หอมเย็น

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภค
 และการเกษตร

ระยะทาง 500 
เมตร

50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การใชน้ําประปา

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

10 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 
10 จากบานนางเฉลียว
 กลิ่นบํารุง ถึงทางแยก
เขาบานทุงแค

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภค
 และการเกษตร

ระยะทาง 600 
เมตร

60,000 60,000 จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การใชน้ําประปา

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง

11 โครงการขอขยายเขต
ประปาหมูบาน หมูที่ 
10 จากบานนายวินัย 
ทองดี ถึงบานนาย
สุนทร วุฒิ

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภค
 และการเกษตร

ระยะทาง 300 
เมตร

30,000 30,000 จํานวน
ครัวเรือนท่ีมี
การใชน้ําประปา

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อุปโภค และ
การเกษตร

กองชาง
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

12 โครงการขยายเสียง
ตามสายแบบไรสาย 
พรอมติดต้ังอุปกรณ 
หมูที่ 10 ตําบลแสวงหา

เพื่อประชาสัมพันธ
ผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลและ
ขาวสารของทาง
ราชการให
ประชาชนรับทราบ

ครอบคลุมพื้นท่ี 
หมูที่ 10

300,000 300,000 -รอยละ ๘๐ 
ของจํานวน
ประชาชน มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง

กองชาง

13 โครงการขอขยายไฟฟา
แรงตํ่า จาก หมูที่ 8 
ตําบลแสวงหา

-เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอทุกครัวเรือน

ระยะทางยาว 
2,500 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 -รอยละ 80 
ของประชาชน
 มีความพึงพอใจ

-ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง

รวม จํานวน 13 โครงการ 380,000 1,480,000 3,970,000 3,740,000 3,000,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อบจ.
กรม

สงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี

3,781,000

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรท่ีได
มาตรฐาน

รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ไดรับ
ประโยชน

3,781,0001 กอสรางถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกวาง
 3.5 ยาว 2,110 
เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ี คสล. 
ไมนอยกวา 7,385
 ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทาง 2 
ขางๆละ 0.30 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

โครงการกอสรางถนน
 คสล. เชื่อมตอ
ระหวาง ม.4-9 
(แสวงหา-ทุงแหว)

แบบ ผ. 02/2
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

อบจ.
กรม

สงเสริมฯ

รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรท่ีได
มาตรฐาน

2,700,000 2,700,0002 โครงการกอสรางถนน
 คสล.สายบานทุงแค
 – บานหวยยางคู 
เขตติดตอระหวาง ม.
9 และ ม.10 ต.
แสวงหา

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไมนอย
กวา 5,200 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหล
ทางขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

อบจ.
กรม

สงเสริมฯ

3 โครงการกอสรางถนน
 คสล.  หมูที่ 10 
(เสนโรงงานวุนเสน)

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

กอสรางถนนคสล. 
กวาง 3.0 เมตร ยาว
 1,053 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไมนอย
กวา 4,080 ตร.ม.
และลงลูกรังไหลทาง
 ขางละ 0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

1,420,000 1,420,000 รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรท่ีได
มาตรฐาน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

อบจ.
กรม

สงเสริมฯ

1,301,000 รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร ท่ีได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 
ขนาด กวาง 4.0 
เมตร ยาว 630 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
คสล. ไมนอยกวา 
2,552 ตร.ม. และ
ลงลูกรังไหลทางขาง
ละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี

1,301,0004 โครงการกอสรางถนน
 คสล. เชื่อมตอ หมูท่ี
 4,7 และ หมูท่ี 10 
ตําบลแสวงหา เสน
คันคลองชลประทาน

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

อบจ.
กรม

สงเสริมฯ

รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจ
ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตรท่ีได
มาตรฐาน

5 โครงการกอสรางถนน
 คสล. หมู 13 เสน
บานนายแฉลม พึ่งเสือ

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 3.0 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตรหรือมี
พื้นท่ีคสล. ไมนอย
กวา 3,000 ตร.ม. 
และลงลูกรังไหลทาง
 ขางละ 0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

1,350,000 1,350,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

6 โครงการกอสราง
ลานกีฬาตานภัยยา
เสพติด หมูท่ี 7 
(โรงเรียนวัดบานเพชร)

เพื่อให
ประชาชนและ
เด็กนักเรียนได
มีสถานท่ีไว
เลนกฬา

ลานกีฬา กวาง 
45.00 เมตร ยาว 
65.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร และปู
หญาเทียม กวาง 
36.00 เมตร ยาว 
56.00 เมตร ร้ัว
เหล็กลอม ขนาด
กวาง 45.00 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร

3,000,000 3,000,000 รอยละ 
80 ของ
ประชาชน
พึงพอใจได

ประชาชนและ
เด็กนักเรียนมี
ลานกีฬาไวออก
กําลังกายและ
หางไกลยาเสพ
ติด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 237



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

7 โครงการซอมสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4-9 
(สายรานเรือนทอง) 
บานทุงแหว ตําบล
แสวงหา อําเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

ขนาดกวาง 3.50 
เมตร ยาว 2,190 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไมนอยกวา 
7,665 ตร.ม. 
พรอมลงลูกรังไหล
ทาง 2 ขาง กวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 
เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี

3,781,000 3,781,000 จํานวน
ระยะทาง
ท่ีไดรับ
การพัฒนา

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
มาและใชขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 238



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

8 โครงการซอมสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 13 
(บานกอไผ)

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

ซอมสรางถนน คสล.
 ขนาดกวาง 4 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไมนอยกวา 1,350
 ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทาง 2 ขาง
 กวางเฉลี่ยขางละ 
0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี

2,230,000 2,230,000 -จํานวน
ระยะทาง
ท่ีไดรับ
การพัฒนา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
เปนเสนทาง
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 239



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

9 โครงการเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 7 (บาน
เพชร)

เพื่อให
ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการอุปโภค
 บริโภค

เจาะบอบาดาล 
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
150 มม. (6 นิ้ว) 
โดยใชทอ พีวีซี 
คุณภาพ 13.5 
ความลึกไมนอยกวา
 220 เมตร จํานวน
 1 บอ

500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ผูใชน้ํา

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการอุปโภค
 บริโภค และมี
น้ําไวใชเพื่อ
การเกษตร

กรม
สงเสริมฯ /

 กรม
ทรัพยากรฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 240



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

10 โครงการปรับสภาพ
พื้นผิวถนนหินคลุก 
หมูที่ 4 พื้นท่ี
ดําเนินการ หมูท่ี 4 
สายคันคลองระบาย
น้ําใหญแมน้ํานอย 3

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

ปรับสภาพพ้ืนผิว
ถนน โดยการลงหิน
คลุก ผิวจราจร กวาง
 4 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

370,000 370,000 -จํานวน
ระยะทาง
ท่ีไดรับ
การพัฒนา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
เปนเสนทาง
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด

กรม
สงเสริมฯ

11 โครงการปรับสภาพ
พื้นผิวถนนหินคลุก 
หมูที่ 8 พื้นท่ี
ดําเนินการ หมูท่ี 8 
สายรอบคูเมือง

เพื่อใหมีถนนท่ี
ไดมาตรฐาน
มากขึ้น

ปรับสภาพพ้ืนผิว
ถนน โดยการลงหิน
คลุก ผิวจราจร กวาง
 3 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

300,000 -จํานวน
ระยะทาง
ท่ีไดรับ
การพัฒนา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
เปนเสนทาง
ลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
ออกสูตลาด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 241



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

12 โครงการกอสรางถนน
 คสล. หมูที่ 8 (จาก
ถนน คสล.บานนาย
บวน ชางพันธุ

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 1,690 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 5,070 
ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลทาง 2 
ขางๆละ 0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

3,100,000 3,100,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 242



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

13 โครงการซอมสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 
(สายคันคลอง
ชลประทาน)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,080 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 8,320 
ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลทาง 2 
ขางๆละ 0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

3,784,000 3,784,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 243



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 - 14 
(สายคันคลอง
ชลประทานหนาโรง
เปดนายพจน)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 7,050 
ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหลทาง 2 
ขางๆละ 0.20 เมตร
 หรือตามสภาพพื้นท่ี

3,172,000 3,172,000 3,172,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 244



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 7 (สายอู
ชางตี)๋

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,200 ตร.ม.

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 245



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

17 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 9 (สาย
ถนนทางแยกบาน
เพชรพวงทอง-
บริเวณบานนายบุญ
เชิญ วงษเล็ก)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 246



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

18 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 10 บาน
หนองแขม (ทางเขา
หมูบาน-แยกบาน 
นายคะนอง บุญหงษ)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

19 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 11 (สาย
ขางวัดทองเลื่อน)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 132,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 247



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

20 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 12 (สาย
สายทางเขาศาลา
ประชาคม)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 453 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

21 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 14 (สาย
ขางประปาหมูบาน)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

500,000 500,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 248



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

22 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 2 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 7  ตําบล
แสวงหา อําเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
จํานวน 2 จุด จุดท่ี 
1 นางภิญโญ ทัด
พิทักษ จุดท่ี 2 นาย
มงคล บกสกุล

104,000 104,000 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 249



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

23 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 5 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 8 ตําบล
แสวงหา อําเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
จํานวน 5 จุด จุดท่ี 
1 นางสาวกานดา 
เกิดดี จุดท่ี 2 
นางสาวสําเนา 
เฟองขจร จุดที่ 3 
นายอาคม มวงขวัญ
 จุดท่ี 4 นายบัวสี 
สาภิราช จุดท่ี 5 
นายบุญนอย สุข
ประเสริฐ

251,000 251,000 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 250



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

24 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 1 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 9 ตําบล
แสวงหา อําเภอ
แสวงหา จังหวัด
อางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
ของ นายกชเดชา 
กลุมไหม

50,200 50,200 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 251



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

25 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 1 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 10 
ตําบลแสวงหา 
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
ของ นางน้ําออย 
ชื่นบาล

50,200 50,200 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 252



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

26 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 3 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 11 
ตําบลแสวงหา 
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
จํานวน 3 จุด จุดท่ี 
1 นายประเสริฐ 
บุญมาทัน จุดที่ 2 
นายสมชาย บุญสันต
 จุดท่ี 3 นาย
สมหมาย นุมทอง

150,600 150,600 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 253



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

27 โครงการเติมน้ําใตดิน
 ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
จํานวน 4 แหง ใน
พื้นท่ี หมูท่ี 12 
ตําบลแสวงหา 
อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง

เพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก และ
เพื่อแกไข
ปญหาน้ําไมมี
คุณภาพ

ระบบเติมน้ําใตดิน
ผานบอวงคอนกรีต
ตลอดความลึกบอ 
ขุดบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.2 เมตร
 ลึก 12.00 เมตร 
จํานวน 3 จุด จุดท่ี 
1 นายอํานาจ รอด
จรูญ จุดท่ี 2 
นางสาวสองศรี เช้ือ
ม่ัง จุดท่ี 3 นางสาว
ณัฐาภรณ มวงอําพล
 จุดท่ี 4 นางประณีต
 สุดประเสริฐ

200,800 200,800 มี
ธนาคาร
น้ําใตดิน
เพิ่ม 1 
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ท่ีมีคุณภาพ
และมีน้ําใชตลอด

กรม
สงเสริมฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 254



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

วัตถุประสงคโครงการท่ี ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2

28 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรโดยการลาด
ยางแอสฟลทติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.
เดิม หมูท่ี 8 (เสน
กลางทุง-หวยไผ)

เพื่อให
ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,850,000 1,850,000 ความยาว
ของถนน
ท่ีมีการ
กอสราง

ประชาชน มี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

กรม
สงเสริมฯ/

อบจ.

รวม จํานวน 28 โครงการ 23,688,800 11,107,000 10,457,800 16,488,000 10,954,000

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 255



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอางทอง ท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
   ยุทธศาสตรที่ 4 ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม จํานวน 1 โครงการ 1,447,500 1,447,500

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

1,447,5001 โครงการตลาดชุมชน 
บานคูเมือง พื้นท่ี
ดําเนินการ (พิพิธภัณฑ
บานคูเมือง)

เพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวใน
ชุมชน

จัดต้ังตลาดชุมชน บาน
คูเมือง ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 15 เมตร 
จํานวน 2 แหง , จัดซื้อ
รถราง ชมวิว จํานวน 
20 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน
 และจัดซื้อรถตัดหญา 
จํานวน 1 คัน

เพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวเมือง
รอง ,ชวย
กระจายรายไดให
ชุมชน ,เพิ่ม
จํานวน
นักทองเท่ียว

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

กรม
สงเสริมฯ

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1,447,500 รายไดจากการ
ทองเท่ียว
เพิ่มข้ึน และ
มูลคาการ
จําหนายสินคา
เพิ่มข้ึน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 256



เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบ
 ไมต่ํากวา 2,400 
ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไม
ต่ํากวา 110 
กิโลวัตต

1,070,000 1,070,000 สํานักปลัด

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน
 จํานวน 2 เครื่อง

59,000 59,000 สํานักปลัด

3 คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

เครื่องสูบนํ้า แบบ
ทอสูบน้ําพญานาค

96,800 96,800 สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ)

4 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ
ครุภัณฑ

ยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถเทรเลอรหัว
ลาก จํานวน ๑ คัน

5,000,000 5,000,000
กองชาง

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาท่ี 257



เปาหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง

ประเภทที่ แผนงาน หมวด งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(ผลผลิตของครภุัณฑ)

5 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง
จัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบจํานวน ๑
 คัน

4,733,000 4,733,000
กองชาง

10,958,800 10,899,800 59,000
10,958,800 20,729,600 118,000

รวม
รวมท้ังสิ้น
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สวนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 12 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปและขอ ๑๓ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปซึ่งในการติดตามและประเมินผลน้ัน จะตองดําเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย 
 ๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร ๖0 คะแนน  ประกอบดวย 
  (๑) ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน 
  (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
  (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 
  (๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 
  (๔) กลยุทธ ๕ คะแนน 
  (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
  (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
  (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
  (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 
 

  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวา ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน (5) 
   3.5 กลยุทธ (5) 
   3.6 เปาประสงคองแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย 
 ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 ๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน  ประกอบดวย 
  (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
  (๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 
  (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕ 
คะแนน 
  (๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 
  (๕) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ ๕ คะแนน 
  (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐   ๕ คะแนน 
  (๗) โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ๕ คะแนน 
  (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
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  (๙) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
  (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 

(๑๑) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ๕  
คะแนน 

  (๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  ๕  คะแนน 
  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวา ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ของงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดอยาง
ถูกตอง 

(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาตม่ันคง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการรคาถูกตอฃตามหลักวิธีงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

(5) 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 
รวมคะแนน 100 
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๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปและขอ ๑๓ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปซึ่งในการติดตามและประเมินผลน้ันจะตองดําเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

ดวยเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นข้ึนมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาพื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ 28 และ ขอ ๒๙ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินและการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบ ริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง เน่ืองจาก
การติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมวามีความสอดคลองกับ แผนงานท่ีได
วางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริงเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ในฐานะ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ และเพื่อ
ใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆจาก 
1. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบ 
ตามขอ (1) –  (10) หรือเปนแบบผสมก็ได 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามท่ีก าหนดไวหรือไม 

3. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
4. วัดผลน้ันไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
การวัดผลในเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 
แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง โดยใช

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือระบบ       
e-plan  

การวัดผลในเชิงคุณภาพเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองในภาพรวมโดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไป

ดวยแบบรายงาน ๓ แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Process) 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่ 3/1 

การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจตอ
ผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาพรวม 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจตอ
ผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละยุทธศาสตร 
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ซึ่งประโยชนท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม มีดังตอไปน้ี 
1. การติดตามและประเมินผลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผน

ท่ีกําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนด
ทิศทางขององคกร 

2. การประเมินผล เปนกระบวนการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและนําไปใชใน
การเก็บขอมูลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการแกไขปญหา
และตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองคกร 

3. การประเมินผลชวยช้ีใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลังโดยสามารถจะ
ทราบไดวาโครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ท้ังน้ีเพื่อชวยแกปญหาในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนชวยลด
ความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเน่ืองมาจากโครงการมีจํานวนมากแตเงินทุนสนับสนุนมีจํานวนจํากัด ดังน้ัน 
การประเมินผลโครงการตางๆอยางมีระบบและครบถวนทุกขั้นตอน จะทําใหไดขอมูลเชิงประจักษท่ีนาเช่ือถือ ซึ่งจะ
ชวยช้ีแนะไดวาโครงการใดควรจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนกอนและโครงการใดควรใหการสนับสนุนใน
ลําดับถัดไป 

4. การประเมินผลชวยใหไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการ ขอมูลประเภทน้ีทําใหทราบถึง
ขอจํากัดและปญหาตางๆในการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูใหและผูรับบริการ 

4ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอนสลับซับซอน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากขึ้น 
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและ

บางเร่ืองอาจทําไมได 
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะผลจากการพัฒนา 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณดานการคลัง ใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน 

๔. เทศบาลตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการโอนตั้งจายเปนรายการใหม 

************************************* 


