
๑๖ 
 

 

 
 
 
 

ผ๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) 

                                   อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  
 

 

 

 



๑๗ 
 

.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา                                                                                                                                                      แบบ ผ ๐๑                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  บริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ส่ิงแวดล้อม  พลังงานและการท่องเท่ียว 
๑. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ส่ิงแวดล้อม  พลังงานและการท่องเท่ียว 

๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงแหล่งน้้า  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกบึงทับหมัน 
หมู่ ๑ 

เพ่ือขุดลอกคลอง  ปากคลอง ๙ม. 
ก้นคลอง ๕  ม. 
ลึก ๒ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการขุดลอกคลองจาก
นานายมลเทียน  สุขโท้  หมู่ ๑ 

เพ่ือขุดลอกคลอง  ปากคลอง ๔ม. 
ก้นคลอง ๑  ม. 
ลึก ๑.๕ ม. 
ยาว ๑๒๕ ม. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขุดลอกหนอง คลอง 
บึง ในพื้นที่ หมู่ ๒ 

เพ่ือขุดลอกคลอง  ปากคลอง ๔ม. 
ก้นคลอง ๑  ม. 
ลึก ๑.๕ ม.ยาว ๑๒๕ ม.  

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 



๑๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกบึงแฝด    หมู่ ๓ 
 

เพื่อขุดลอกคลอง ปากคลอง ๔ม. 
ก้นคลอง ๑  ม. 
ลึก ๑.๕ ม. 
ยาว ๒๒๕ ม. 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการขุดลอกคลอง น้ าทิ้งจากนา
นายส าเนียง  วงสุวรรณ์-หนองค
บุตร  หมู่ ๔ 

เพื่อขุดลอกคลอง ปากคลอง ๔ม. 
ก้นคลอง ๑  ม. 
ลึก ๑.๕ ม. 
ยาว ๑๒๕ ม. 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขุดลอกคลองสายหนอง
ปลาผอม ถึง หนองคะบุตรหมู่ ๔  
 

เพื่อขุดลอกคลอง ช่วงท่ี ๑ 
ปากคลอง ๙ ม. 
ก้นคลอง ๕ ม. 
ลึก ๒ ม. 
ยาว ๘๑๕ 
ช่วงที่๒ 
ปากคลอง ๔ม. 
ก้นคลอง ๑  ม. 
ลึก ๑.๕ ม. 
ยาว ๒๒๕ ม. 

๑๕๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



๑๙ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ โครงการเจาะบาดาลพร้อม
ลงซับเมิร์ส บริเวณบึงทับ
หมัน  หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
บาดาลใช้ 

หมู่ ๑  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
จุด 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการก่อสร้างประตูปิด
เปิดน้ า  คลอง C๑ บริเวณข้าง
อู่นายวิเชียร 

เพื่อกักเก็บน้ า ตามแบบที่อบต.ก าหนด ๑๒๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
ช่อง 

ป้องกันน้ าท่วมขัง ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร  สินค้าข้าว 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
๒.  ยุทธศาสตร์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร / นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
      ๒ .๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   และเส้นทางคมนาคม 

หมู่ ๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายยศ ถึง คลองวัง
ปลง      หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๗๑๗ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๕,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงทับหมัน ถึง นานาย
สุด  ยมจันทร์   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๕๙๗ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๐,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๒๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงทับหมัน  ถึง นานาย
เจี๊ยว      หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๕๘๖ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๐,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายสมชาย  ม่วงอยู่  
ถึง คลอง C๙๔   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๕๐๘ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๐,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายจิต ถึง นานาย
แทน   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๔๒๑ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๐,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๙๓   ถึง เขต
ต าบลวังหว้า        หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๒,๐๑๙ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๕,๒๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๒๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๙๓   ถึง นานาง
วราพร  โตทุ้ย     หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๐๘๖ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๙,๗๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๙๓   ถึง นานาย
ยวง  นวนค า   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๑๗๓ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๖,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๙๓   ถึง นานาย
ทวีศักดิ์  ไทยพ่วง   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๔๒๙  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๔,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายทอง  บุญเหลือ  
ถึง  นานายจันทร์  อุทัยชาติ        
หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๐๘๕ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๙,๗๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๒๓ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายจิต  ถึง  นานาย
ลุง  แสงทอง     หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๗๒๔  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๕,๒๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายยศ  ถึง  คลอง 
DR ๗  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๘๐๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๑๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๕,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนลคสล. 
ซอยบ้านหมอกิตติกา  นวลค า  
หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม แอสฟัลติกคอนกรีตและ
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นที่ ๒๒.๘  ตรม. 

๒๘,๕๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  สายใต้  หมู่ ๑   

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว  
ยาว ๘๒๔ ม. 

๑๓๕,๐๐๐   ความยาว
ท่อ 824 
ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๒๔ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

หมู่ ๒ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐   ถึง บ้าน
นายชนิด   ท้วมวงศ์     หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๔๑๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๗,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงกล้วย   ถึง บ้านนาย
สายันต์  ป้อมเสน   หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๔๔๘ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐   ถึง บึง
น้อย  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๘๖๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๓,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๒๕ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงกล้วย  ถึง  ประตูน้ า
นานายสายันต์  ป้อมเสน     หมู่ 
๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๔๑๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๗,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบึงกล้วย   ถึง บ้านนาย
สายันต์  ป้อมเสน   หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๔๖๔ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๕๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายครรชิต  สิงหนา
รถ   ถึง นานายประไพ  ยม
จันทร์  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๓,๖๗๘  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๗๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๙,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายพนม  จ ารัสทอง  
ถึง  วังปลง    หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๔,๐๗๙  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๗๒ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๓๐,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๒๖ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนางส ารวย  ทรัพย์
เหลือ  ถึง  นานายอนันต์  ทอง
นิ่ม     หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๕๙๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๔,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๙๔-๑  ถึง  
คลองระมุ   หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๑๔๑ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๗,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายพิเชษฐ์  จันทร์
เชื้อ  ถึง  นานายเพี้ยน  ภู่จ านงค์   
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๑,๒๔๐  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๗,๕๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายกาเหว่า  เนียม
คล้าย  ถึง  นานายทบ  อยู่
มณเฑียน  หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๑,๓๒๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๓,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๒๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐  ถึง  บึง
น้อย หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๘๑๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๙,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐  ถึง  ไร่นาย
สมหมาย  รอดฤทธิ์ หมู่ ๒  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๓๕๒ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๓,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายทวน  เปรมปรู  
ถึง  นานายประยูร  ยมจันทร์   
หมู่ ๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๓๙๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

หมู่ ๓ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๓  ถึง  เขต
หมู่ ๔    ( หมู่ ๓) 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๑,๕๖๖  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๘,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๓  ถึง  หนอง
หันกา  หมู่ ๓  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๓,๖๗๔ ม. 
ปริมาณลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๕,๘๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๕  ถึง  บึง
หน้าวัด  หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๑,๙๘๓  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๘,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๒๙ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐  ถึง  เขต 
หมู่ ๕  (หมู่ ๓) 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๔ ม.  
ยาว ๒,๖๙๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๕,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๕  ถึง  หนอง
โว้ง  หมู่ ๓  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว ๑,๒๗๓  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๗,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๔๐  ถึง  บึง
แฝด  หมู่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๑,๕๔๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๔๘ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๘,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๒  ถึง  หนอง
โว้ง  หมู่ ๓  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๖๖๖  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๘๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๓๐ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

หมู่ ๔ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากท่าข้าวทรัพย์อุดม  ถึง  
หนองตาม่วง  หมู่ ๔     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๓,๗๓๐  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๖,๗๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากท่าข้าวทรัพย์อุดม  ถึง  
นานายแฉล้ม  หมู่ ๔     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๒,๘๐๒ ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๕,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง C๕๔-๔  ถึง  
ถนน คสล. หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๖๕๑  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  นานาย
สมพงษ์  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๘๒๔  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๓๐,๒๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๓๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจาก C๕๔-๔  ถึง  
ถนนลาดยาง  หมู่  ๔     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๘๖๒  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑,๕๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายสังวาล    ถึง  
เขตหมู่ ๓     (หมู่ ๔)     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๑,๓๗๐ ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  คลอง    
C๕๕  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๕๙๖  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๕,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  บ้าน
นายเย้ิม  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓  ม.  
ยาว  ๒,๒๒๑  ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๓,๙๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๓๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจาก C๕๔-๔  ถึง  นานาย
คะนอง    หมู่  ๔     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๕๐๐  ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๐,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายเรียบบึงกล้วยฝ่ังตะวันตก   
(หมู่ ๔)     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๑,๓๐๐ ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๕๕,๑๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 หมู่ ๕ 
 

        

 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามรายละเอียดที่ อบต.
ก าหนด 

๑๐๗,๖๐๐   จ านวน ๑ 
หมู่ 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายเทียม  คงคา  
ถึง  นานายสมบูรณ์  กล่ินแก้ว  
หมู่ ๕     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๒,๔๖๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๓,๖๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนายสนม  ถึง  นา
นายใบ  โฉมงาม  หมู่ ๕     

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๔๕๓  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายเทียม  คงคา  ถึง  
นานายใบ  โฉมงาม  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๒,๒๔๘  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๒๓,๒๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายเทียม  คงคา  ถึง 
นายเดชา  ปานทอง    หมู่  ๕      

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๘๖๕  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๓,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๓๔ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านนายเทียม คงคา ถึง 
บ้านนางสมพร  สุภาพเนตร 
 หมู่  ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๗๕๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๙,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากคลอง    C๑ ถึง บ้าน
นายเอ้ือน  กล่ินแก้ว หมู่  ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๕๙๗  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๙,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากนานายนเรศ  ถึง  นา
นายสุทิน  คุ้ยแคะ  หมู่  ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๔๑๕   ม. 
ปริมาณลูกรัง ๒๔ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๘,๔๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนางประทุม ถึง 
บ้านนายทองสุก 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๓ ม.  
ยาว  ๙๙๑  ม. 
ปริมาณลูกรัง ๓๖ ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์ 

๑๓,๓๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๓๕ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน 

เพื่อจัดอบรมแก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่ ๑-๖ ๑๐, ๕๕๐ ๑๐, ๕๕๐ ๑๐, ๕๕๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาทั้งทางทักษะ
และวิชาการ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอาชีพสตรี (หมู่๑) 

สนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
อาชีพสตรี 

กลุ่มสตรี หมู่ ๑  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
กลุ่ม 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจัดฝึกอบรม เร่ือง
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร หมู่ ๑  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการจัดตั้งกองทุน ยืมเมล็ด
พันธุ์ข้าว ( หมู่ ๓ ) 

เพื่อจัดตั้งกองทุน ยืมเมล็ด
พันธุ์ข้าว ( หมู่ ๓ ) 

เกษตรกร หมู่ ๓  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
กองทุน 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

 



๓๖ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ โครงการเงินอุดหนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนต าบลทับหมัน   

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
เศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มอาชีพ  หมู่ ๑ – หมู่ ๖ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๒  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนชมรมอสม.
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 

เพื่อพัฒนาประสบการณ์และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ อส
ม. 

อุดหนุน อสม.ต าบลทับ
หมัน  หมู่บ้านละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๒ โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

-เพื่อให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-เพื่อลดความชุกดัชนีลูกน้ า
ยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัย 

-ประชาชนต าบลทับหมัน 
-กิจกรรมรณรงค์ควบคุม
ลูกน้ ายุงลายและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

 



๓๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ( สปสช.) 

เพื่อจ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนต าบลทับหมัน ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมด าเนินการ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาด
จากสัตว์สู่คน 

๑. สนับสนุนวัคซีนและ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
๒.  สนับสนุนยา
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๕ โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาด
จากสัตว์สู่คน 

เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอก
ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง
และพ่นวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดนก 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๖ โครงการก่อสร้างติดตั้งเคร่ือง
ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน   
( หมู่ ๔ ) 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ก่อสร้าง / ติดตั้งเคร่ือง
ออกก าลังกาย  หมู่ ๔  

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๗ โครงการจัดหาเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน พ่นยุง  
 

เพื่อก าจัดยุงลาย ต าบลทับหมัน หมู่ ๑-๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เคร่ือง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 



๓๙ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต
วัยเรียน  วัยรุ่น รู้ทัน รู้จักเล่ียง 
ไม่เส่ียงท้องไม่เส่ียงเอดส์ 

เพื่อจัดโครงการอบรม
นักเรียน 

นักเรียน จ านวน  ๑๐๐  
คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

วัยรุ่นต าบลทับหมัน มี
ทักษะชีวิตที่ดี  

ส านักปลัด 

๙ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทับหมัน 

เพื่อเฝ้าระวังภาวะทันต
สุขภาพในเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน 
จ านวน ๘๐ คน 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
คร้ัง/ปี 

 เด็กเล็กต าบลทับหมัน
มีสุขภาพฟันที่ดี 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการคัดกรองป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  
จ านวน ๑๕๐ คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการรณรงค์การตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
 

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  
จ านวน  ๑๕๐  คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อให้เด็กเล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคปาก
เท้าเปื่อย หวัด ปอดบวม โรค
ระบบทางเดินอาหาร 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน 
จ านวน ๘๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน 
๘๐ คน 

เด็กเล็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 



๔๐ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๓  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ต าบลทับหมัน 

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
ต าบลทับหมัน  จ านวน  
๒๘๐  ราย 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ จ านวน  
๒๘๐  
ราย 

ผู้สูงอายุ  ต าบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ผู้พิการ   

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  
ผู้พิการ  ต าบลทับหมัน 
 

สงเคราะห์ ผู้พิการ    
ต าบลทับหมัน  จ านวน  
๖๕  ราย 

๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ จ านวน  
๖๕  ราย 

ผู้พิการ  ต าบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลทับหมัน 

สงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์  
ต าบลทับหมัน 
จ านวน ๓ ราย 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ จ านวน ๓ 
ราย 

ผู้ป่วยเอดส์  ต าบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 



๔๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ผู้สูงอายุมีความสุขความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมให้ผู้สูงมีส่วน
ร่วม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน  
๖๐  ราย 

ผู้สูงอายุ  ต าบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๕ โครงการตรวจคัดกรองและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ทางด้านสายตา     

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา  
ต าบลทับหมัน 
 

สงเคราะห์ ผู้พิการ    
ต าบลทับหมัน  จ านวน  
๒๐๐ ราย 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จ านวน  
๒๐๐  ราย 

ผู้สูงอายุ  ต าบลทับ
หมันมีความเป็นอยู่
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๖ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย  ใส่
ใจผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ 
ผู้สูงวัย  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่งต าบลทับหมัน 

จัดกิจกรรมเพื่อ  ผู้สูงวัย  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พึ่งต าบลทับหมัน
จ านวน  ๒๐๐ ราย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน 
๒๐๐ ราย 

ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง  
ต าบลทับหมันมีความ
เป็นอยู่หรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๗ โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่
ปัญหาทางด้านสายตา (ต้อ
กระจก) ในผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่ปัญหา
ทางด้านสายตา (ต้อกระจก) 
ในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ที่มีปัญหาด้านสายตา (ต่อ
กระจก) จ านวน  ๑๕๐ 
ราย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  
๑๕๐  ราย 

ในผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ปัญหา
ทางด้านสายตา (ต้อ
กระจก)มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

 



๔๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ มี
ศักยภาพที่ดีขึ้น 

ผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ มี
ศักยภาพที่ดีขึ้นจ านวน  
๑๐๐ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน  
๑๐๐  ราย 

ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ  ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / ทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่
อาจเกิดกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ / 
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / ทุพพล
ภาพและผู้ด้อยโอกาส
จ านวน  ๒๐๐ ราย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน  
๒๐๐  ราย 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / 
ทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สุขภาพที่ด ี

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๔  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการให้ความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติและภัย
ธรรมชาติต่างๆ 

ให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินและปัจจัยต่างๆที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร 

เกษตรกรทุกหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ 
 

โครงการจัดหารถดับเพลิง เพื่อบรรเทาสาธาณภัย จ านวน ๑ คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คัน 

ประชาชนที่ประสบ
ภัยได้รับการช่วยเหลือ
ออย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 



๔๔ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๓.๕  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  

เพื่อสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

ต าบลทับหมัน  ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
ประจ าหมู่บ้าน   ตัดเอาออก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชน  มี
นิสัยรักการออกก าลังกาย  ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

หมู่ ๑ – หมู่ ๖ ต าบลทับ
หมัน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

เยาวชนและประชาชน  
มีนิสัยรักการออก
ก าลังกาย  ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 
งานการศึกษา  

 
 



๔๕ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการแข่งขันกีฬา  อบต. 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา  อบต. ต้านยา
เสพติด 

บุคลากร อบต.ทับหมัน
และประชาชนต าบลทับ
หมัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

สร้างความรัก ความ
สามัคคี  กลมเกลียว
กันของเยาวชนและ
ประชาชนในต าบลทับ
หมัน 

ส านักปลัด 
งานการศึกษา  

๔ โครงการอุดหนุนวัดท่าหลวง
ในการจัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาวจังหวัดพิจิตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร 

อุดหนุนวัดท่าหลวงใน
การจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๕ โครงการเยาวชนทับหมัน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและลดปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เร่ืองยาเสพติดแก่
เด็กนักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลทับ
หมัน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 

๖ อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์สัญจร
ต่อต้านยาเสพติด คร้ังที่ ๙ 

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ 

อปท.ในเขตอ าเภอ
ตะพานหิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

บุคลากร อปท.อ าเภอ
ตะพานหิน เป็น
เครือข่ายที่ดีต่อกัน 

ส านักปลัด 

 
 



๔๖ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐ 
คน 

การบริหารงานของ
อบต.ทับหมันมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 
คลัง 
โยธา 

๒ โครงการศึกษาดูงาน   อบรม
ของบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม พัฒนาขีด
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 

บุคลากรทางการศึกษา
จ านวน ๖ คน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวน ๖ 
คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 



๔๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
ส านักงานตู้เก็บเอกสารบาน
เล่ือนกระจกสูง (คลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ตู้เก็บ
เอกสาร  

จ านวน ๒ หลัง หลังละ 
๖,๐๐๐  บาท 

๑๒,๐๐๐   จ านวน ๒ 
หลัง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส่วนการคลัง 
 

๒ โครงการติดตั้งระบบกระจาย
เสียงในต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ
กระจายเสียงในต าบล 

๖ หมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖ หมู่บ้าน ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 

 
 

 



๔๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดซ้ือ ครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
ศพด. 

ขนาด ๔๐,๐๐๐  บีทียู
จ านวน ๒ เคร่ือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
เคร่ือง 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

การศึกษา  

๔ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เก็บ
แฟ้มเอกสาร 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ตัเก็บแฟ้ม
เอกสาร บานเล่ือนกระจก 

จ านวน ๒ หลัง ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จ านวน ๒ 
หลัง 

เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

การศึกษา  

๕ โครงการทาสีอาคารส านักงาน
อบต.ทับหมัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสี
อาคาร อบต.ทับหมัน 

จ านวน ๑ หลัง ๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐  จ านวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 

๖ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
อบต.ทับหมัน   

เพื่อเก็บของที่ส านักงานอบต. กว้าง  ๖  ม.  
ยาว ๒๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
ห้อง 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
๔.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของอบต. 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของอบต. ทับหมัน ทาง
อินเตอร์เนตและให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
ขึ้น 

๑.  พัฒนาข้อมูลในเว็ป
ไซต์อบต.ทับหมันให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
๒.  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ทับ
หมัน ให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบทางอินเตอร์เนต 
 

๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เวปไซต ์

การบริหารงานของ
อบต.ทับหมันมีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 



๕๐ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ โครงการจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.ทับหมัน 
 

จัดเวทีประชาคมในเขต
พื้นที่ อบต.ทับหมัน 

๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ ๑๐ ,๐๐๐ จ านวน ๒ 
คร้ัง 

แผนพัฒนาอบต.ทับ
หมันมีความ
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ส านักปลัด 

๓ โครงการอุดหนุน อบต.ง้ิวราย
ตามโครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท.  อ าเภอตะพานหิน 

เพื่ออุดหนุน อบต.ง้ิวรายตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของอปท.  
อ าเภอตะพานหิน 

อปท.ในอ าเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

อปท.มีการด าเนินงาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทุกประเภท 

ประชาชนต าบลทับหมัน   ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

6 หมู่บ้าน ประชาชนที่มีสิทธิ์ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๕๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ เงินเดือนพนักงาน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลพร้อม
ปรับปรุงเงินเดือน  เงินเพิ่ม
ของพนักงาน 

พนักงานอบต.ทับหมัน ๑,๙๘๒,๗๙๒   12 เดือน ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 

๖ เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม  ค่าครอง
ชีพชั่วคราว  ค่าคุณวุฒิ 
ค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงาน 

พนักงานอบต.ทับหมัน ๘๔,๐๐๐   12 เดือน ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 

๗ เงินประจ าต าแหน่ง ปลัดอบต. 
รองปลัด   หัวหน้าส านักปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นรายเดือนแก่
ปลัดอบต.  รองปลัด   
หัวหน้าส านักปลัด 

ปลัดอบต. 
รองปลัด    
หัวหน้าส านักปลัด 

๑๖๘,๐๐๐   12 เดือน ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.  ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟ
รายทาง หมู่ ๑-๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

พื้นที่หมู่ ๑-๖ 
จ านวน ๖๐  จุด 

๗๒,๐๐๐   จ านวน 
๖๐ จุด 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒ ขยายเขตไฟฟ้าสายบึงทับหมัน-
หนองอ้อ  หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
สวนนายทวี  รอดเกิด – นานาย
ประเสริฐ   หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนาย
พี ชูแก้ว  -  นานายผ่อน   หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ คอ
สะพานข้ามคลองC๑-บึงทับหมัน   

เพื่อส่องสว่าง จ านวน ๒ ชุด ๓๐,๐๐๐   จ านวน ๒ 
ชุด 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๕๓ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบึง
บึงกล้วย – หนองมดตะนอย  
หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปบึง
หน้าวัด  หมู่๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
หนองโว้ง  หมู่๓  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง 
ทางหลวงแผ่นดิน ๑๒๘๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนา
นายจ าลอง ยมจันทร์ – นานาย
เชาวฤทธิ์  เก่งการรบ หนองมด
ตะนอย  หมู่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
นายสังวาล  คล้ายสกุล – หนอง
กา หมู่ ๔  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปท้าย
บึงกล้วย หมู่ ๔  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๕๔ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
นานายอภิชาติ ทรัพย์เมฆ – นา
นางสะอาด  สุภาพเนตร  หมู่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายวรพจ  บุญเหลือ – บ้าน
นางทองสุข ชูลาภ   หมู่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
หนองหม้อแกง  หมู่ ๖  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย
ล าใย  หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
บ้านนายบุญเหลือ  ฉิมสุด – 
บ้านนายภานุวิชญ์   หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  ๑๖๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๑๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
รอบบึงทับหมัน  หมู่ ๑ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕  ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
๐.๒๕ ม. 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๕๕ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ าลง
แม่น้ าพิจิตร  หมู่ ๑ 
 

เพื่อระบายน้ า ท่อ PVC ๖ นิ้ว พร้อมบ่อ
พัก 

 ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
จุด 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๐ โครงการก่อสร้างคสล.- หนอง
อ้อ หมู่ ๑  

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๐  ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  ๐.๒๕ ม. 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากคลอง C๔๐ –บึงกล้วย  
(กลางบึง ) หมู่๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๐  ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  ๐.๒๕ ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย C๑ ถึง หนองบอน หมู่๒ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๑  ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๕๖ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสรร้างเขื่อนน้ าล้น
แม่น้ าพิจิตรเก่า  หมู่ ๒ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า หมู่ ๒   ๕๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑  
แห่ง 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากคลอง C๔๐ –หัวบึงกล้วย 
ม.๔   ( หมู่๒ ) 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๑  ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  ๐.๕๐ ม. 

๙๙,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากคลอง C๔๐ –บึงน้อย  
( หมู่๒ ) 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง  ๔  ม.  
ยาว  ๕๑  ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ  ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเรียบแม่น้ าพิจิตรเก่า  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๓๘  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 



๕๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๘ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองโว้ง  หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๒  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๕ ม. 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๒๙ โครงการวางท่อลอดลงแม่น้ า
พิจิตรเก่า บริเวณบ้านนายปรีชา
หมู่๓ 

เพื่อระบายน้ า ท่อ PVC ๖ นิ้ว พร้อมบ่อ
พัก 

 ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
จุด 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลอง C ๔๐ – ถนนลาดยาง 
หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๒  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๕ ม. 

  ๗๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๑ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ซับเมอท  เพื่อเติมน้ าลงแม่น้ า 
พิจิตรเก่า  หมู่ ๓ 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร ๑ แห่ง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



๕๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๒ 

โครงการต่อเติม ปรับปรุง
ถนนคสล.สายบ้านนายจรูญ  
ทับทอง – สะพานข้ามคลอง C 
๔๐   หมู่๓ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม พื้นที่ คสล. ประมาณ ๓๕ 
ตรม. หนา ๐.๑๕ ม. 

๒๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลอง C ๔๐ – ๕๓  หมู่ ๓ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการก่อสร้างคสล.สายเรียบ
คลอง C ๔๐  ฝ่ังตะวันตก  หมู่ 
๓ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๕ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน หน้าบ้านนาง
ก้อย  หมู่ ๓  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ระยะทาง ๔  เมตร   ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
สาย 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 

 



๕๙ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๖ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ส่ี
แยกท่าข้าวทรัพย์อุดม   หมู่๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๗ 

โครงการก่อสร้างคสล.สาย
อาคารเอนกประสงค์  หมู่ ๔  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๘ 
โครงการก่อสร้างประตูน้ าท้าย
บึงกล้วย  หมู่ ๔ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม จ านวน  ๑ ช่อง   ๑๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
ช่อง 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๓๙ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว – บ้าน
นายสมบูรณ์  อุ่นน้ าใจ  หมู่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๖๐ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๐ 

โครงการก่อสร้างคสล.สายจาก       
คลอง    C ๑ –  บ้านนายเทียม  
คงคา  หมู่๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๑ 

โครงการก่อสร้างคสล.สายเรียบ       
คลอง  C ๔๐ ฝ่ังตะวันตก หมู่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๕๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๒ 

โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้าน
นายสน  ถึง  บ้านนางสมพร  
สุภาพเนตร  หมู่ ๕ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๘  ม.  
หนา ๐.๒๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๕ ม. 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 

 



๖๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๓          

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านลุงพี  เนตรนิล 
หมู่ที่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย 
บ้านนายแอ๊ด  กุลแก้ว  หมู่ ๕  

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

๙๙,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๖ โครงการก่อสร้างคสล.รอบบึง
ประดู่  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทาง
ขึ้นบ้าน นางประทุม  เฒ่ามา  
หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่ง กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๖๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายเทียม  คงคา – บ้านนาย
สมพงษ์  โพธิ์เมือง  หมู่ ๕ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายเรียบคลอง C๔๐  ฝ่ัง
ตะวันตก  หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๑ โครงการ ลงลูกรังทางลงบ้าน
นางเรียม  ด้วยบุญ   หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ซอยเลมอน  หมู่๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

๘๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๓ โครงการวางท่อระบายน้ าลง
แม่น้ าพิจิตรเก่า   หมู่ ๖ 

- บ้านนาง  - สมบุญ  โพธิ์อินทร์ 
-  บ้านนางมาลี  ฉิมสุด (เจาะ
หน้าบ้านนายชาญ  คตแตง ) 
- บ้านนางสะอ้ิง  มูลเมือง 

-   
-  

เพื่อพัฒนาการคมนาคม ท่อ PVC ๖ นิ้ว พร้อมบ่อ
พัก 

๗๕,๐๐๐   จ านวน ๓ 
จุด 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 



๖๔ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ซอยล าไย  หมู่ ๖  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

  ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๕ โครงการก่อสร้างลาดยางทับ
ถนนคสล.สายเรียบแม่น้ าพิจิตร
เก่า  หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๒๐๐  ม.  
 

๒๖๐,๐๐๐   จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๖ โครงการ ซ่อมแซมถนนคสล.
สองฝ่ังแม่น้ า  หมู่ ๖  
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

  ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๗ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายคลอง C๔๐ หมู่ ๖ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

  ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

๕๘ โครงการก่อสร้างหูช้างบริเวณ
ทางเชื่อมถนนลาดยาง หมู่ ๖ 
 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

  ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 



๖๕ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๙ โครงการก่อสร้างคสล.สาย
หนองหม้อแกง  หมู่ ๖ 

เพื่อพัฒนาการคมนาคม กว้าง ๓ ม. 
ยาว  ๕๓  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

  ๙๙,๐๐๐ จ านวน ๑ 
เส้น 

พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๖  พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     ๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ท าบุญกลางบ้าน    (หมู่ ๑-๖) 
 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
สามัคค ี

(หมู่๑) ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ชุมชนมีความสามัคค ี ส านักปลัด 

๒ โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรม รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ  ต าบลทับหมัน 
จ านวน ๑๖๐  คน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของ
และเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณีให้แก่
เด็กและเยาวชน 

ส่วนการศึกษา 



๖๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา   เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

ถวายเทียนพรรษแก่วัดใน
ต าบลทับหมัน จ านวน ๓  
วัด   
 

- - - จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ชุมชนมีความสามัคค ี ส่วนการศึกษา 

๔ โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี  ต าบลทับหมัน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยให้คงไว้และ
เสริมสร้างจริยธรรม ศีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 

จัดงานแข่งขันเรือยาว
ประเพณี  ต าบลทับหมัน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีความรัก
และสามัคคีต่อกัน 

ส่วนการศึกษา 

๕ โครงการวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา  ๑๒  สิงหาคม 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคลลงนามถวายพระพร  
และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในต าบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
องค์สมเด็จพระราชินี
นาถ 

ส่วนการศึกษา 

๖ โครงการวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา  ๕  ธันวาคม   

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคลลงนามถวายพระพร  
และจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในต าบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

 



๖๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ โครงการอุดหนุนงานราชพิธี
และรัฐพิธี อ าเภอตะพานหิน 
 
 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนอ าเภอตะพานหิน
เพื่อจัดงานราชพิธีและรัฐ
พิธีต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนในต าบลทับ
หมันได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๘ โครงการงานประจ าปีอ าเภอ
ตะพานหิน 
 

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
กระจายรายได้ของสินค้า
ท้องถ่ินและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ 

อุดหนุนอ าเภอตะพานหิน
เพื่อจัดงานประจ าปีอ าเภอ
ตะพานหิน 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีการ
กระจายรายได้มากขึ้น  

ส านักปลัด 

๙ โครงการอุดหนุน อบต.เจ้าภาพ  
ตามโครงการจัดร้ิวขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
เพชร  วัดท่าหลวงและงาน
กาชาดจังหวัดพิจิตร 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิจิตร 

ประชาชน  ๒๕๐  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
คร้ัง 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

ส านักปลัด 
 

 
 

 
 

 



๖๙ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ )  

อบต.ทับหมัน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๖  พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
     ๖.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนวัดทับหมัน 
 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จ านวน ๒๓๘ คน 

๙๕๒,๐๐๐   น.ร 
๒๓๘ คน 

เด็กต าบลทับหมันมี
ภาวะโภชนาการที่ดี 

ส านักปลัด 

๒ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 
 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จ านวน ๕๗ คน 

๒๒๘,๐๐๐   น.ร 
๕๗ คน 

เด็กต าบลทับหมันมี
ภาวะโภชนาการที่ดี 

ส านักปลัด 

๓ อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนวัดทับปรู 
 

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนป.๑-ป.๖ โรง
จ านวน ๒๘ คน 

๑๑๒,๐๐๐   น.ร 
๒๘ คน 

เด็กต าบลทับหมันมี
ภาวะโภชนาการที่ดี 

ส านักปลัด 

 



๗๐ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด .ทับหมัน  

เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน เด็กเล็ก ศพด .ทับ
หมัน 

เด็กเล็ก ศพด .ทับหมัน
จ านวน ๙๕ คน 

๕๓๒,๐๐๐   จ านวน 
๙๕ คน 

เด็กต าบลทับหมันมี
ภาวะโภชนาการที่ดี 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนม
ส าหรับ ศพด.และน.ร.ชั้นป.๑-
ป.๖ ในพื้นที่ ต าบลทับหมัน 

เพื่อซ้ืออาหารเสริมนม
ส าหรับ ศพด.และน.รชั้นป.๑-
ป.๖ ในพื้นที่ ต าบลทับหมัน 

โรงเรียน ในพื้นที่ ต าบล
ทับหมัน ๓โรง 

๘๒๘,๓๘๘   จ านวน 
 ๓ โรง 

เด็กต าบลทับหมันมี
ภาวะโภชนาการที่ดี 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน เด็กเล็ก ศพด.ทับหมัน 
๙๕  คน คนละ ๑,๗๐๐ 

๑๖๑,๕๐๐   จ านวน 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมันมี
พัฒนาการที่ดีครบทุก
ด้าน 

ส านักปลัด 

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ไปอบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐   จ านวน  
๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมันมี
พัฒนาการที่ดีครบทุก
ด้าน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๗๑ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง อาคารเคร่ือง
เล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทับหมัน 

เพื่อก่อสร้าง อาคารเคร่ืองเล่น
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ทับหมัน 

ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๙ โครงการสนับสนุนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและส่ือ
การเรียนการสอน  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล 

ฟิวเจอร์บอร์ด  ดินน้ ามัน  
หนังสือนิทาน   ชุดเล่นเกมส์   
ตุ๊กตายางรูปสัตว์ต่างๆ    สี
เทียน   ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๐ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อความสะดวกในการจัดท า
เอกสารในการประเมินและ
การปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๑ โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
วัสดุ  ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
ของส่วนการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลทับหมัน 

มุ้งลวด  ปู้กระเบื้อง ทาสี
อาคาร    ซ่อมประตู  หน้าต่าง 
และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆที่อยู่
ภายในศูนย์ 

ศพด ทับหมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๒ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระ
ประธาน   ๑   ชุด 

เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรมทาง
ศาสนาอันเป็นการปลุกฝังให้
เด็กเป็นคนดีของสังคม 

ศพด ทับหมัน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๒ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์  พร้อม
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ศพด ทับหมัน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๔ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
พร้อมอุปกรณ์   ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ศพด. 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๕ โครงการสนับสนุนวัสดุ 
ส านักงานแก่ส่วนการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
 

สมุด  ปากกา   สี  กระดาษสี   
ดินสอ  ตู้เก็บเอกสาร  โต๊ะ
คอมพิวเตอร์   เก้าอ้ีท างาน    
แฟ้มเอกสาร  ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๖ โครงการสนับสนุนวัสดุ   
อุปกรณ์ส าหรับใช้กับ
คอมพิวเตอร์ของส่วนการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  
(ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก) 

หมึกเคร่ืองปรินท์    แผ่น  CD  
โปรแกรมและอ่ืนๆที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๗ โครงการสร้างเตาเผาขยะของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

เพื่อการก าจัดขยะของศูนย์
เด็กและอบต. 

ศพด ทับหมัน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๓ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสนับสนุนวัสดุงาน
บ้านงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบล 

สบู่ ยาสีฟัน แป้ง  ผ้ากันเปื้อน   
ไม้กวาด แก้วน้ า   ผ้าเช็ดตัว  
ที่นอนเด็ก   ฯลฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๑๙ โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครอง  ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใหม่ 

เพื่อรองรับผู้ปกครองที่มารับ-
ส่งเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

ต้นไม้   กระถาง   ดิน  ปุ๋ย 
อาคารที่พักผู้ปกครอง และ
อ่ืนๆที่จ าเป็น   

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๑ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยาย
เสียง+ล าโพง+ไมค์ ในตัว
ส าหรับศูนย์ฯอบต.ทับหมัน 

-เพื่อเป็นสื่อการเรียนการ
สอน 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๒ โครงการจัดซ้ือ  จัดจ้างตัดชุด
ครุยบัณฑิตน้อย (ส าหรับให้
เช่า) 

-จัดซ้ือ  หรือตัดชุดครุย
ส าหรับเด็กในศูนย์ที่จบจาก
ศพด.ในต าบลทับหมัน 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๓ โครงการจัดซ้ือตู้เส้ือผ้า   ชุด
ครุยบัณฑิตน้อย   ตู้เก็บของ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในต าบล 

ตู้ส าหรับจัดเก็บชุดครุย
บัณฑิตน้อย    

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 



๗๔ 
 

แบบ ผ ๐๑ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๔ โครงการโรงละครหุ่นมือและ
หุ่นมือประกอบส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

โรงละครหุ่นมือและหุ่น
ประกอบ 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๕ โครงการจัดซ้ือบอร์ด
นิทรรศการส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทับหมัน 

บอร์ดส าหรับการจัด
นิทรรศการต่างๆ 

ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๖ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 
พร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง
และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสะดวกในการติดต่อส่ือ 
สาร  การหาข้อมูลและ
เอกสารอ่ืนๆ 
และใช้เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมของเด็กๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๗ โครงการจัดซ้ือชั้นวาง
ของเด็กเล่นและชั้นส าหรับจัด
มุมต่างๆ 

ชั้นวางของของเด็กเล่น ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๒๘ โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
แบบกระจกเล่ือนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทับหมัน 

ตู้เก็บเอกสารและชั้นวาง
เอกสาร 

ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๕ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้าง  ต่อเติม
อาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียนของ
ศูนย์ฯ 

โครงการก่อสร้าง  ต่อเติม
อาคารเพื่อใช้เป็นห้องเรียน
ของศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์ส าหรับส่วน
การศึกษา 

จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์ส าหรับ
ส่วนการศึกษา 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๑ จัดซ้ือตู้เอกสาร กระจกบาน
เล่ือนส าหรับส่วนการศึกษา 

เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่เป็น
ระบบระเบียบ 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๒ โครงการแยกห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรมเป็น
สัดส่วน และแบ่งตามอายุเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณโรงอาหาร ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  

เพื่อจัดสร้างสวนหย่อม  ปลุก
ต้นไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับใน 
ท าสนามหญ้า  บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐   เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 
 

 



๗๖ 
 

 

แบบ ผ ๐๑ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๔ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และทางเข้าศูนย์ฯ 

เพื่อให้เกิดมีไฟส่องสว่าง
อย่างทั่วถึงภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๕ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า-
แปรงฟันของเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ในการใช้
ล้างหน้า-แปรงฟัน 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๖ จัดซ้ือจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง 
ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอน และการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๗ โครงการสร้างห้องเก็บ
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความเป็นระเบียบและมี
สถานที่ในการเก็บของให้เป็น
ระบบ ระเบียบ 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๓๘ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองเล่นเด็ก กลางแจ้ง  

เพื่อให้เด็กมีสถานที่ในการ
เล่นเคร่ืองเล่น โดยไม่เปียก
ฝนและเป็นการรักษาสภาพ
ของเคร่ืองเล่น  ไม่ให้ช ารุด
เร็วเกินไป 

ศพด ทับหมัน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 



๗๗ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๙ จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่
สะอาดปลอดภัย ตรงตาม
มาตรฐานกรมอนามัย 

ศพด ทับหมัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๐ โครงการก่อสร้างซุ้มพระ+
พระพุทธรูป  หน้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้ไหว้พระ สวด
มนต์และท ากิจกรรมทาง
ศาสนา 

ศพด ทับหมัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๑ จัดซ้ือโต๊ะวางทีวีของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของเด็กในการใช้ส่ือ
การเรียนการสอน 

ศพด ทับหมัน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๒ จัดซ้ือผ้าม่านประตูและหน้าต่าง
ทั้งหมดของอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้อยู่ใน
บรรยากาศที่ดี และปลอดภัย  
ไม่มีแดดส่องถึง 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๓ จัดซ้ือโซฟาชุด ส าหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้รองรับผู้ปกครองเด็ก    
แขกที่มาเย่ียม และใช้ในการ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๔ จัดซ้ือโต๊ะชุดและม้านั่งส าหรับ
ผู้ปกครองเด็ก ที่มารับเด็กด้าน
นอกอาคารศูนย์ฯ 

เพื่อความสะดวกสบายของ
ผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก 

ศพด ทับหมัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 



๗๘ 
 

แบบ ผ ๐๑ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๕ จัดซ้ือถังขยะขนาดใหญ่   
ส าหรับ ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน    ๓    ใบ 

เพื่อให้มีความสะดวก สะอาด
และปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
โรค 

ศพด ทับหมัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๖ โครงการก่อสร้างบอร์ดข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯ 

เพื่อให้มีที่ในการประกาศ
ข้อมูลข่าวสาร  ความเป็นไป 
กิจกรรมของศูนย์ฯ 

ศพด ทับหมัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๗ โครงการจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีโรง
อาหาร ศพด. 

เพื่อใช้นั่งรับประทานอาหาร ศพด ทับหมัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๘ โครงการต่อเติมหลังคาทางเดิน
จากอาคารเรียนเข้าโรงอาหาร
ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคา
ทางเดินจากอาคารเรียนเข้า
โรงอาหารศพด. 

กว้าง ๕๐ ม. 
ยาว  ๕.๑๐ ม. 

๖๐,๐๐๐   เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

๔๙ โครงการปูกระเบื้องพื้นโรง
อาหาร  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระเบื้องพื้น
โรงอาหาร 
 
 

กว้าง ๘ ม. 
ยาว  ๑๒  ม. 

๕๐,๐๐๐   เด็กเล็ก 
๙๕ คน 

เด็กในต าบลทับหมัน
มีพัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

ส านักปลัด 
(งานการ 
ศึกษา ) 

 


