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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การใช้ภูมิปัญญา ผูสู้งอายุ , 
คนพิการ 
 

เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญา
และเปดิโอกาสให้
ผู้สูงอายไุด้ประกอบ
อาชีพเป็นของตนเอง 

ผู้สูงอายุ , คนพิการใน
ต าบลเพนยีด 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
ศักยภาพภูมิ
ปัญญา 

ผู้สูงอายสุามารถน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์เกดิรายได้
ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส ์
 

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
คนพิการ  ผู้ปุวยเอดส์  
สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมไดต้ามสมควร
แก่อัตภาพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ    
ผู้ปุวยเอดส์  ไดร้ับเบี้ย
ยังชีพ ทุกคน 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

8,000,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  และ
ผู้ปุวยเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ด ารง
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติสุขตาม
อัตภาพ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ที่ดีแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

จัดสวสัดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

50,000  
(งบ อบต.) 

 

50,000  
(งบ อบต.) 

 

50,000  
(งบ อบต.) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และด้อย
โอกาสในต าบล
ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี , ผูสู้งอายุ , 
คนพิการ ในต าบลเพนียด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี , ผูสู้งอายุ , 
คนพิการ  ให้มีรายได้มี
อาชีพให้กับครอบครัว 

ผู้สูงอายุ , กลุม่สตรี , 
คนพิการ ในต าบล
เพนียด 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนกลุ่มสตรี , 
ผู้สูงอายุ , คน
พิการ ที่ได้รับ
การส่งเสริม
อาชีพ 

กลุ่มสตรี , ผูสู้งอายุ 
, คนพิการ  ได้มี
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

คนพิการในต าบลเพนียด 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ผู้พิการที่ได้รับ
การส่งเสริมและ
ฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต 

คนพิการไดร้ับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เหมาะสมกับความ
พิการ   

กองสวัสดิการ 
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ  และคนพิการ ใน
ชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ , คน
พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุ , คนพิการ ใน
ต าบลเพนยีด 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผู้สูงอายุ 
คนพิการ  ที่
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพจิต 

ผู้สูงอายุ , คนพิการ 
มีสุขภาพจติที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

7 
 

โครงการสงเคราะหผ์ู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ในต าบลเพนียด 

เพื่อสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

สตรี , เยาวชน , 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่
เป็นผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  คน
พิการ  ที่ได้รับ
การสงเคราะห ์

เพื่อส่งเสริมและ
มองเห็นความ
เดือดร้อนของผู้
ยากไร้ และผู้
เดือดร้อน มีชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

8 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ   
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ
กลุ่มเสี่ยง 

เพื่อดูแลผู้ทีม่ีปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกาย จติใจ 
ให้ได้รับการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และกลุ่ม
เสี่ยงในต าบลเพนียด 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุ  คน
พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และกลุม่
เสี่ยงท่ีได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และ
กลุ่มเสี่ยง  ไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

9 โครงการสนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเพนยีด 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งและสมทบ
งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ีมีการ
จัดตั้งขึ้น  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
เพนียด 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการจะไดร้ับ
การดูแลตั้งแต่เกดิ
จนตาย   

กองสวัสดิการ 
สังคม 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิม
พระเกียรติ  ส าหรับผูย้ากไร้   
ด้อยโอกาสในต าบลเพนียด   
 

เพื่อให้ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาส  ไร้ที่อยู่อาศยัใน
ต าบลเพนยีดได้มี
บ้านพักอาศัยที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระ
เกียรติ  ส าหรับผู้ยากไร้  
ด้อยโอกาสในต าบลเพนียด  
จ านวนหมู่ละ  1  หลัง  
จ านวน  10  หมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง  8 ม. ยาว 8 ม. 
อาคารชั้นเดียว  หลังละ   
100,000  บาท 

 1,0๐๐,000 
(งบ อบต.) 

 

 จ านวนบ้านท่ีได้
ก่อสร้าง 

ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลได้มีบา้นพัก
อาศัยท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้าน ส าหรับผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาสในต าบลเพนียด   
 

เพื่อให้ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาสในต าบลเพนียด
ได้มีบ้านพักอาศยัที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ส าหรับผู้ยากจนในต าบล
เพนียด  หมู่ที่ 1 - 10 

 300,000 
(งบ อบต.) 

 จ านวนบ้านท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาสในต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  และมีบ้านพัก
อาศัยท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.2   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนประจ าปี  
2560 

 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน และ
ประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 

จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ประเภทละ 1 ครั้ง / 
ปี 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

เยาวชนและ
ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เข้าร่วม
การแข่งขันทุก
ประเภทกีฬา 

เยาวชน และ
ประชาชนมีร่างกาย 
ที่แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพตดิ มีความรัก
และความสามคัค ี

กอง
การศึกษาฯ 
 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ “วัน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้ องค์
ราชันย์” ต่อต้านยาเสพ
ติด อ าเภอโคกส าโรง   
ครั้งท่ี 6  ประจ าปี 
2560 

เพื่อส่งเสริมการการออกก าลัง
กาย  การสรา้งความสามัคคี  
และเป็นการเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภา,พนักงานส่วน
ต าบล,ประชาชนในแต่ละ 
อปท.ในเขตอ าเภอโคกส าโรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสมัพันธ์ 
อปท. ทั้ง  14  แห่ง
ในเขตอ าเภอโคก
ส าโรง  

5,000 
(งบ อบต.) 

 

  อปท. เข้าร่วมการ
แข่งขันทุก
ประเภทกีฬา 

ผู้บริหาร, สมาชิก
สภา, พนักงานส่วน
ต าบล,และ
ประชาชนแต่ละ 
อปท.  มีร่างกายท่ี
แข็งแรง  มีความรัก
และสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดัหาอุปกรณ์
กีฬาและอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
 

เพื่อให้เยาวชน และประชาชน
มีอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออก
ก าลังกายไวใ้ช้ออกก าลังกาย 
และใช้ในการแข่งขันกีฬา 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับคณะกรรมการ
กีฬาหมู่บ้านท้ัง 10 
แห่ง และศูนย์กีฬา
ต าบล 

100,000 
(งบ อบต.และ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

100,000 
(งบ อบต.และ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

100,000 
(งบ อบต.และ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

มีอุปกรณ์กีฬา
ให้กับ
คณะกรรมการ
กีฬาหมู่บ้านท้ัง 
10 แห่ง 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาและอุปกรณ์
ออกก าลังกายไว้ใช้
ในการออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมจัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน ในต าบล
เพนียด   มีสุขภาพอนามัยที่ด ี

ก่อสร้างลานกีฬา
ภายในต าบล พร้อม
จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีลานกีฬาตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด และ
จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายพร้อม
จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย และ
มีสุขภาพด ี
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.2   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 1-10 
 

เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกาย
ไวใ้ช้ออกก าลังกาย และใช้
ในการแข่งขันกีฬา 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
ออกก าลังกายทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

  จ านวนเครื่องออก
ก าลังกายท่ีไดร้ับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกก าลังกายไว้
ใช้ในการออก
ก าลังกาย 
 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติดชุมชนบ้าน
เพนียด 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยหันมาออก
ก าลังกายท าให้ห่างไกลยา
เสพติดและเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 25 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา
0.10 เมตร ผิวลานขัด
มัน , ก่อสร้างโดม
หลังคาลานกีฬา
โครงสร้างเหล็กหลังคา
มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน    

 2,000,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชน 
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.2   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจการ
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านต าบลเพนียด  
จ านวน 10 หมู่บ้านๆ 
ละ 15,000  บาท 

150,000 
(งบอุดหนุน) 

 

150,000 
(งบอุดหนุน) 

 

150,000 
(งบอุดหนุน) 

 

อสม.ในชุมชนที่
ขอรับเงินอุดหนุน
อย่างน้อย 85 %  
มีการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ีได้
จัดท าไว ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณสุขมูล
ฐาน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อภายในต าบล
เพนียด 
 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
 
 
 

ปูองกันและแก้ไข
โรคตดิต่อที่เกิดขึ้น
ภายในต าบล เช่น โรค
เอดส์ ไขเ้ลือดออก โรค
พิษสุนัขบ้ารวมถึง
โรคตดิต่อร้ายแรงอื่นๆ 

150,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช) 

150,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช) 

150,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช) 

 ปัญหาโรคตดิต่อ
ในเขตพื้นท่ีลดลง
และหมดไป 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9 โครงการเฝูาระวังปูองกัน
โรคไม่ตดิต่อ 

-เพื่อสร้างแกนน าในการ
เฝูาระวังปูองกันโรคไม่
ติดต่อ 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในการปูองกันโรค
ไม่ตดิต่อ 

-จัดท าสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ การดูแล
สุขภาพ เพื่อปูองกันโรค
ไม่ตดิต่อ 
-จัดอบรมให้ความรู้กับ 
อสม./กลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช) 

50,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช) 

50,000 
(งบ อบต., 
งบกองทุน 

สปสช)  
 

-จ านวนสื่อ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ที่
จัดท าขึ้น 
-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

-เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 
ครอบครัวและ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม,
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบล
เพนียด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.2   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับผู้ปุวยเอดส์  
เยาวชนในสถานศึกษา  
ประชาชน  และกลุม่
เสี่ยงต่างๆ 

40,000 
(งบ อบต.) 

 

40,000 
(งบ อบต.) 

 

40,000 
(งบ อบต.) 

 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้นตามเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

ลดอัตราการปุวย/
ตายและการแพร่
ระบาดของโรค
เอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

11 โครงการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
(สปสช.)  อบต.เพนียด  
 

เพื่อบริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
เพนียด  โดย
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

บริหารโครงการโดย
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

120,000 
(งบ อบต.) 
299,000 

(งบสนับสนุน
จาก สปสช.) 

 

120,000 
(งบ อบต.) 
299,000 

(งบสนับสนุน
จาก สปสช.) 

 

120,000 
(งบ อบต.) 
299,000 

(งบสนับสนุน
จาก สปสช.) 

 

การบริหารกองทุน
ผ่านเกณฑ์จัดการ
การประเมินตน
ตามระเบียบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
อยู่ในระดับดี (A) 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเพนยีดมี
สุขภาพดี  และ
ได้รับการบริการ
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

คณะกรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพต าบล

เพนียด 

12 โครงการอบรมนวดแผน
ไทยใส่ใจสุขภาพ  
ผู้สูงอายุ ต าบลเพนียด 

เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  และ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  จ านวน  
10  หมู่บา้น 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

ผู้ไดร้ับการอบรม
ได้รับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ต่อผู้สูงอายไุด้
ถูกต้อง 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุและ
ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกทบทวน อปพร. และ
ความร่วมมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน  
 
 
 

เพื่อร่วมมือกับต ารวจใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และ อปพร.ได้
ทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของ อปพร. 
 
 

 

ฝึกทบทวน อปพร.ในต าบล
เพนียด  จ านวน  1  ครั้ง/ ปี
และจัด อปพร.ร่วมปฏิบัติ
หนา้ที่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การตรวจสอดส่องดูแล 
รวมถึงการร่วมปฏิบัตหิน้าท่ี
ในการจราจรและรักษาความ
สงบในงานต่างๆ รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
กิจการ อปพร.  

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
  
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 

-เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 
- เพื่อให้ประชาชนได้แวะ
พักผ่อนในการเดินทาง
กลับภูมลิ าเนาเดิม ณ จุด
บริการประชาชน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเพนียดในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนครั้งท่ีมี
การตั้งจุด
บริการ
ประชาชน
ในช่วง
เทศกาล 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
และการสูญเสยีที่
เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV)  พร้อมเครื่องบันทึก
ข้อมูลภายในต าบลเพนียด 

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน
และความปลอดภัยใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  พร้อมเครื่องบันทึก
ข้อมูลภายในต าบลเพนียด  
จ านวน  12  จุด 

 100,000 
(งบ อบต.) 

 

 จ านวนจุดที่มี
การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

การรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน 

กองช่าง 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



27 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะในต าบล
เพนียด 
 

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะในพ้ืนท่ีต าบล
เพนียด ทั้ง 10 หมูบ่้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนจุดที่มีการ
ซ่อมแซมไฟฟูา 
สาธารณะเพิม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง 
 
 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาใน
ต าบลเพนยีด  

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟูาในพื้นที่
ต าบลเพนยีด ท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนจุดที่มีการ
ขยายเขตไฟฟูา 
เพิ่ม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

6 
 

โครงการขยายเขตและติดตั้ง
กิ่งโคมไฟฟูาสาธารณะใน
ต าบลเพนยีด 

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและและทรัพยส์ิน 
 

ขยายเขตและตดิตั้งกิ่งโคม
ไฟฟูาสาธารณะ  ทั้ง 10 
หมู่บ้าน  

160,000 
(งบ อบต.) 

 

160,000 
(งบ อบต.) 

 

160,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนจุดที่มีการ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟูา 
สาธารณะเพิม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
 
 

7 โครงการจดัซื้อถังน้ า  
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อใช้กักเก็บน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

ซื้อถังน้ า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  2,500  ลติร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

600,000 
(งบ อบต.) 

  จ านวนถังน้ าท่ีมี
การจัดซื้อ 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อน  ของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง 
ๆ  เช่น  การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา อุทกภัย  ภยั
แล้ง  ภัยหนาว  เป็นต้น 

จัดหาอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม  หรือสนับสนุน
น้ าอุปโภค บรโิภค ผา้ห่อ 
ถุงยังชีพ และอื่นๆ ที่จะ
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนได ้

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากสาธารณภยั 

บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

อบต.เพนียด 

  
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  

1.4  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง 
 
 
 
 
 

- ค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพื่อ
ส่งไปบ าบัดรักษา ปูองกัน
ไม่ให้มผีู้เสพใหม่   
- สนับสนุนการปราบปราม
แก่เจ้าหน้าที ่ รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องใน
การด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
- กิจกรรมบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพ
ยาที่เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  
- กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ที่ไดร้ับการบ าบดัยา
เสพติด   

 50,000 
(งบ อบต.) 
130,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 
 
 

 50,000 
(งบ อบต.) 
130,000 
(งบอุดหนุน) 

 

 50,000 
(งบ อบต.) 
130,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- ผู้เสพ/ผู้ตดิใน
ชุมชนผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูร้อย
ละ 90 
-ผู้เสพ/ผู้ตดิใน
ชุมชนได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพ  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ลดลงและ
หมดไป 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

 

2 โครงการสนับสนุนโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอโคกส าโรง  
ปีงบประมาณ  ๒560 

เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วม
ของประชาชน  พลัง
แผ่นดิน  ชุมชน  และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
และเพื่อให้การปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ประสบความส าเรจ็ตาม
นโยบายรัฐบาล 

สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
(ศป.ปส.อ.)โคกส าโรง   
เพื่อด าเนินการตามโครงการ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดประสบ
ความส าเร็จตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 
 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนางส่องแสง  
ปั้นศรี ถึงบ้าน 
นางขนิษฐา  สอนสต ิ

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป – 
มา 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3  เมตร  ยาว 75 เมตร หนา 
0.15  เมตร ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด  

104,000 
(งบ อบต.) 

 
 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2 โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  
หมู่ที่  2  บริเวณหน้าบ้าน 
นางสีนวล  จุ้ยซื่อ ถึง  
หน้าบ้านนางปัน  แจ่มแจ้ง  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่
สะดวก 
 

วางท่อระบายน้ าทิ้ง คสล.ขนาด 
0.40x1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ระยะทางยาว  65  เมตร   

100,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง ระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า
คลองสาธาณประโยชน์
กลางบ้าน  หมู่ที่ 3 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่งริมคลอง 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ าคลองสาธาณ
ประโยชน์กลางบ้าน  หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง  10  เมตร   
ความลาดชัน  3.00  เมตร     
ตามแบบ อบต.เพนยีดก าหนด 

14๐,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 

 
 
 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ตลิ่งริมคลองไม่ถูก
น้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนางติ่ง  ถึง 
บ้านนางเอี้ยน  สนด า    

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50  
เมตร  ยาว 55  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

65,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 จากพ้ืนท่ีบ้าน 
นายฟุูง  ติดต่อ  ถึง  
ที่นานายน้อย  แท่งสูงเนิน 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3  
เมตร  ยาว 115 เมตร หนา 
0.15  เมตร   ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

168,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยาง 
ถึงหน้าโรงเรียนบา้นหนอง
ปล้อง 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  150  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

163,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 7 บริเวณจากถนน 
คสล. ถึง บ้านนายอู๋   
เกตุตรง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร  ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 จากท่ีนายปญัญา  
บุญเตมิ ถึง ก าแพงโรงเรียน
อนุบาลบ้านเพนียด 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3  เมตร  ยาว 50  เมตร 
หนา 0.15  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

72,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

9 โครงการวางท่อ คสล.  
หมู่ที่  9  บริเวณบ้านนาง
สมใจ  ทองลาวัน ถึง นา
นายเสนาะ  พันธ์ป่ิน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่
สะดวก   

วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.80 x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก  
ระยะทางยาว  145  เมตร ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด   

200,000 
(งบ อบต.) 

243,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 สาย
เพนียด – หนองใหญ่ จาก
บ้านนายไข่  ปูทอง ถึงบ้าน 
นางริม  เชญชาญ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง 3  
เมตร  ยาว  195  เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

281,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
จากถนนหน้าบ้าน นางสั้น  
บุญธรรม ถึงบ้านนางโกมล  
สังฆชาย 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง 4  
เมตร  ยาว  185  เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

145,000 
(งบ อบต.) 

 

199,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 จากทางหลวง
ชนบทสายเพนียด-นกเขา
เปล้า ถึงบ้านนายหล่ า  
กริ่งกรับ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6  
เมตร   
ยาว  300  เมตร ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 864,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย
บ้านนายโกย  ละออง ถึง
บ้านนางจบ  ชมเชย 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3  
เมตร   
ยาว  82  เมตร ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 118,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 ซอยข้างบ้านนางสั้น  
บุญธรรม ถึงบ้านนางแสงเดือน  
นิสัยมั่น 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด 
กว้าง 3  เมตร  ยาว  50  
เมตร ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 72,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

15 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 1 บริเวณทางเข้าบ้าน 
นางสุฑามาส  นกกาศักดิ์   
ตรงข้ามบ้านนางไม้  จิตน้อย   

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.90  
เมตร  ยาว  50  เมตร  

 16,550 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

16 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   
- บริเวณทางเข้าบา้นนายฉลวย 
ละออง กว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. 
- บริเวณหน้าบ้านนายสังวาลย์  
รอดยา  กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. 

6,300 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

17 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้ า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น้ าไหลสะดวกและ
ปูองกันน้ าท่วม 

ขุดลอกคลองระบายน้ า ใน
พื้นที่หมู่ท่ี 1  ขนาดกว้าง  2  
เมตร  ยาว  500  เมตร 

 71,400 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการเพาะปลูก
พืชไร่ พืชสวน เลี้ยง
สัตว ์

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนดิน  โดย
การลงลูกรัง  หมู่ที่ 1  จากลาน
ปูน SML  ถึงวัดสระกุม่ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ปรับปรุงถนนดิน  โดยการลง
ลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร  ยาว 2,600 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด  

 860,000 
(งบ อบต.) 
 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
โดยการลงดินลูกรัง  
หมู่ที ่1 จากนานางบาหยัน   
หาญกิจ ถึงนานายทวีป  
ลามิตร   

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป – 
มา 

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลง
ลูกรัง  กว้าง 5  เมตร  ยาว 
1,000  เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด  พร้อมวางท่อ
ข้ามระบายน้ า ขนาด 0.80 x 
1.00  เมตร  จ านวน  3  จุด 

112,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 ซอยข้าง
บ้านนายร าพึง  สีสว่าง 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป – 
มา 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 
3  เมตร  ยาว  45  เมตร ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 64,800 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
จากถนนเดิมหนา้บ้าน 
นางไม้  จิตน้อย ถึง บ้าน
นางตุ้ย  แสงส ี

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป – 
มา 

ก่อสร้างถนนคสล ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3  เมตร  ยาว  40  
เมตร หนา 0.15  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด  
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.40 x 1.00  เมตร  มีบ่อพัก 
ยาว 150 เมตร 
 

420,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นายอ านาจ  แท่นสูงเนิน 
ถึง หน้าโรงสีนายสกล   
ปูทอง  ลานปูน  SML   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4  
เมตร  ยาว 150  เมตร หนา 
0.15  เมตร  

 288,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 1  จากนา
นายประยงค์  โชตสิกุล ถึง 
ข้างถนนสายเข้าหนองบัว  
นานายหลอน  ศรเชน 
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4  เมตร  ยาว  400  
เมตร ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 100,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 1  สายข้าง
นานายร าพัน  บุญธรรม  
จากถนนสายเข้าบ้าน
หนองบัว 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4  เมตร  ยาว  200  
เมตร ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 50,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

25 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น หมู่ที่  2 
   

เพื่อให้การกักเก็บน้ าดี
ยิ่งข้ึน 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  จ านวน 
2 แห่ง บริเวณฝายห้วยปลา
หมอและหนองยายลักษณ์  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  
32  เมตร 

 200,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

- ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการเพาะปลูก
พืชไร่ พืชสวน เลี้ยง
สัตว ์

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที่  2  บริเวณ
พื้นที่หมู่ท่ี  2  ในชุมชนและ
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3  
เมตร  ยาว  2,000  เมตร   

140,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

27 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง  หมู่ที่ 2  
บริเวณนานายมานะ  บุญเมฆ 
ถึง ถนนสายหนองส าโรง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,500  ม. ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 310,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างตะแกรงเหล็ก  
หมู่ที่ 2  บริเวณหน้าบ้าน 
นางยวน  จุ้ยซื่อ ถึง หน้าวัด
ราชบรรทม 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 100  ม. ขนาด
ตะแกรงกว้าง  30  ซม.  ยาว  
6  ม. ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 298,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเย้า  
บุญดีมาก ถึง บ้านนายชอวด  
เหนี่ยงจิตต ์ 
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร  ยาว 32  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

53,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 4  
จากบ้านนางอนงค์  ศรีวันดี 
ถึง บ้านนายสาม  เหนี่ยงจติต ์

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.40 x 1.00  เมตร  
ระยะทางยาว  76  เมตร  
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด   

108,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง การระบาย
น้ าดีขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสายชน  
สีไสยา ถึง บ้านนางแพรว   
จิตเสือ  

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3  
เมตร  ยาว 113  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

162,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล. หมู่ที่ 4 จากบ้าน 
นายเสนาะ  พันธ์ป่ิน ถึง  
บ้านนางจิบ  มังสา   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างทางเท้า คสล.  
ขนาดกว้าง 1.50  เมตร  
ยาว 30  เมตร ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

21,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองจิกลี  หมู่ที่ 4 

- เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าให้มี
สภาพการใช้งานได้ดีขึ้น 
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภค เพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ขนาด
กว้าง  20  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 1,000,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ 
พืชสวน เลี้ยงสตัว์ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 4  
บริเวณถนนสายบ้านนาย
ประเสริฐ  กริ่งกรับ  ถึง บ้าน
นางสุรินทร์  วิเศษเวช  

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ 
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว 
141 เมตร หนา 0.15  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

310,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



37 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่  4 
สายบ้านคลองไอ้ต่วน ถึง ทุ่ง
ระฟูานานายเสนาะ  พันธ์ป่ิน   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 50,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  5 
บริเวณจากบ้านนายกรด  สน
ด า ถึงบ้านนายใจ  ข านุ่ม 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3  เมตร  
ยาว 83  เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

140,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5  
บริเวณจากนานายน้อย   
ทองเกิด ถึง นานายวิจิตร์  
พักบุตร ์

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
2,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 140,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5  
บริเวณจากนานายสมปอง  
สวัสดี  ถึง นานายจิตร์  
สวัสด ี

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
1,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 70,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI)  

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วย
ยาง  หมู่ที่ 5 

- เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าให้
มีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น 
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภค เพื่อ
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
ขนาดกว้าง  12  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 100,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6  
บริเวณจากโรงเรียนหนองปล้อง   
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยกระจะ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
2,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

140,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6  จากถนนลาดยาง สาย
เพนียด-หนองใหญ่ ถึงบ้าน 
นายเพลิน  เกิดแสวง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 300  ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 660,000 
(งบ อบต.)  

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 จากหลังโรงเรยีนบ้าน
หนองปล้อง ไปทางอ่างเก็บน้ า
ห้วยกระจะ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.   
ขนาดกว้าง  4 เมตร   
ยาว  300  เมตร   
หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด   

 591,000 
 (งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนส าหรับให้
น้ าล้น  หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ ก่อสร้างถนนส าหรับให้น้ า
ล้น  ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 6  เมตร  สูง  2  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 200,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี้ยงสัตว ์

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงเครื่องกรอง
น้ า หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงเครื่องกรองน้ า
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้
งานได้ด ี

ปรับปรุงเครื่องกรองน้ า  
หมู่ที่ 7  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 50,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ใช้ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรัง  หมู่ที่ 7  จากถนน
คอนกรีตถึงไร่นางบญุน า  
โตประสิทธ์ิ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไป – มา 

ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร  ยาว 1,000  เมตร  
สูง 1 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 332,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.บ้าน 
นางนวลจันทร์ ลิโปู ถึงโรงพัก
ใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  
ยาว  270  เมตร  หนา 
0.15 เมตร   

 600,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
พร้อมร่องระบายน้ า  หมู่ที่  7   
บริเวณทางสะแกราบ ถึง  
นานายบัญญตัิ  เกิดแสวง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมร่อง
ระบายน้ า  ขนาด กว้าง 4 
ม. ยาว 268  ม. ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 192,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการลงหินคลุกบริเวณไหล่
ทางในหมู่ที่ 7   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ลงหินคลุกบริเวณไหล่ทาง
ในหมู่ที่ 7  ยาว 500 ม. 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 100,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

49 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
หมู่ที่ 7  จากถนนปูนบ้านน้อย 
ถึงบ้านนายเพียว สีไสยา 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

26,500 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 7  บริเวณจากกลุ่ม
บ้านพักต ารวจ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
กว้าง 3  เมตร  ยาว 300  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

36,900 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที ่8 สายหนองประดู ่

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 100  ม. ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ลานกีฬา   
หมู่ที่  7  บริเวณหลัง อบต.
เพนียด 

เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ลานกีฬา  
ขนาดกว้าง  27  เมตร  
ยาว  32  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีสถานท่ีไว้ใช้ในการ
จัดท ากิจกรรมต่างๆ  
เช่น เป็นสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกคลองกลาง
หมู่บ้านพร้อมเรียงหิน หมู่ที่  8  

- เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ าให้มี
สภาพการใช้งานได้ดีขึ้น 
 

ขุดลอกคลองกลางหมู่บ้าน
พร้อมเรียงหิน หมู่ที่  8  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

400,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

น้ าไหลไดส้ะดวก
มากขึ้น  และ
ปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 9  จากบ้านนางเจียว ถึง 
บ้านนายเย้ย  จันทรส์ุข   
 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150  ม. หนา 0.15 ม.  
พร้อมวางท่อ ขนาด 60 ซ.ม. 
จ านวน 1  จุด ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 334,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 9 จากนานายวโิรจน์   
ค าหวาน ถึงนานายฉัน  อาจข า 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง กว้าง 
4  เมตร  ยาว 1,500  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

108,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายหนึ่ง   
จิตรเฉย ถึง นา อบต.เสนาะ   

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150  ม. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 286,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9  จากหลังโรงเรยีนบ้าน
นกเขาเปล้า ถึง ทางขึ้นสระลาด
ส าโรง 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 80  ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 176,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 10 สายเพนียด – หนอง
ใหญ่  ช่วงที่ 2 จากบ้านนาย
บ ารุง  ปูทอง ถึง บ้านนายลิบ  
ปูทอง 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 63  ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 90,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 สายเข้าวัดหนอง
สะแก  แยกเข้าบ้านนางจินตนา  
เชญชาญ  ถึง บ้านนายสมศักดิ์  
แย้งรุ่ง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 ม. ยาว 100  ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 144,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่ที่ 10  จากถนนสาย
เพนียด-หนองใหญ่ เข้าไปที่นา
นายสมศักดิ์  ช านาญโพธ์ิ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว 163  ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 220,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
หมู่ที่ 10  บริเวณจากถนนสาย
เพนียด-หนองใหญ่  เข้าบ้าน
นายเฉลียว  เชญชาญ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
4  เมตร  ยาว 160 
เมตร หนา 0.15  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 360,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 10  
สายห้วยยางจากนานายแบน   
เชญชาญ  ถึงไร่นายสมชาย  
เชญชาญ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง  3  เมตร  
ยาว 600  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

29,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 จากวัดหนอง
สะแก ถึงบ้านนายระเบียบ 
จันทร์สุข 

เพื่อมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทาง 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 

200,000 
(งบ อบต.) 

 

2,095,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

64 โครงการขยายเขตทาง  
(ไหล่ทาง) บริเวณหมู่ที่ 1-10  
ต าบลเพนยีด 

เพื่อมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ้น 

ขยายเขตทาง (ไหล่ทาง) 
บริเวณหมู่ที่ 1-10  ต าบล
เพนียด  โดยเทคอนกรีตสอง
ข้างทาง  ขนาดกว้าง  0.50 
เมตร  ยาว  4,000  เมตร 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อใหป้ระชาชน
ต าบลเพนยีดใช้ถนน
เพื่อการสญัจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

65 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 1 - 10 

ประชาชนต าบล
เพนียดและต าบล
ใกล้เคียงมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร 
และอุปโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ 
เส้นผา่ศูนย์กลาง  6  นิ้ว  
ความลึก  120  เมตร 

780,000 
(งบ อบต.) 

  
 
 

จ านวนบ่อ
บาดาลที่มีการ
ขุดเจาะ 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม  

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในต าบลเพนียด  
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลที่ช ารดุ โดยการลงหิน
คลุก ดิน ดินลูกรัง เทคอนกรีต 
และลาดยางแอสฟลัท์  พร้อม
วางท่อระบายน้ า ฯลฯ  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ฝายถนนน้ าล้นภายในต าบล
เพนียด หมู่ที่ 1 - 10  

- เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
น้ าท่วม 

ปรับปรุง  ซ่อมแซมฝายถนน
น้ าล้นภายในต าบลที่ช ารดุ 
และไม่ได้มาตรฐาน 

 200,000 
(งบ อบต.) 

 จ านวนฝายถนน
น้ าล้นที่ไดร้ับ
การซ่อมแซม 
ปรับปรุง 

ท าให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ภายในต าบล
เพนียด  หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ภายใน
ต าบลเพนยีด  หมู่ที่ 1 – 10 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

 จ านวนคลอง
สาธารณะที่มี
การขุดลอก 

ท าให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

69 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปาภายใน
ต าบลเพนยีด  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 
1 - 10 

เพื่อให้ระบบประปา
มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ด ี

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  โดยการตดิตั้ง
เครื่องกรองน้ า ระบบน้ าผิวดิน 
ประกอบด้วย  เครื่องกรองน้ า  
ระบบคลอรีน  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนจุดที่มี
การปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

71 โครงการบริหารกจิการ
ประปา 
 
 
 

 

เพื่อใหป้ระชาชนใช้
น้ าประปาได้
ตามปกต ิ

ค่าใช้จ้างในการบริหารกิจการ
ประปา  เช่น ค่าจ้างเหมา
บุคคลในการเก็บเงินค่า
น้ าประปา  ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  ค่าวัสดุ  ค่า
ครุภณัฑ์  ค่าสาธารณูปโภค 
(ค่าไฟฟูา)  ฯลฯ 

1,700,000 
(งบ อบต.) 

1,700,000 
(งบ อบต.) 

1,700,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในต าบลเพนียด 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 

ก่อสร้างระบบประปาภายใน
ต าบลเพนยีด  
หมู่ที่ 1 - 10   

5,000,000 
(งบ อบต.และ
งบสนับสนุน

จากหน่วยงาน
อื่น) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดที่มคีุณภาพ
ใช้ในครัวเรือน
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนนดินทางไป
โรงฆ่าสัตว ์

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนนดิน  ขนาดกว้าง  
4  เมตร  ยาว  200  เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

100,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม
โรงฆ่าสัตว ์
 

เพื่อเป็นการรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงฆ่า
สัตว ์ ขนาดกว้าง  35  เมตร   
ยาว  100  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ทรัพย์สินของทาง
ราชการปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างคอกพักสัตว์ 
โรงฆ่าสัตว ์

เพื่อเป็นท่ีกักขังสัตว ์ ก่อสร้างคอกพักสัตว์ โรงฆ่า
สัตว ์ ขนาดกว้าง  8  เมตร   
ยาว  12  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

100,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีสถานท่ีกักขังสัตว ์ กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ส านักงาน อบต.
เพนียด 
 

เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ส านักงาน อบต.เพนียด  
ขนาดกว้าง  4  เมตร   
ยาว  100  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 18๐,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการขนย้ายดินท่ี
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อถมดินท่ี
สาธารณประโยชน์
ภายในพื้นที่ต าบล
เพนียด 

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดินจาก
ที่สาธารณประโยชน์เพื่อน าไป
ถมดินที่สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบลเพนียด  จ านวน 
300 – 400  ไร่ ที่ นสล. 
หนองโสนสาธารณประโยชน ์

 300,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีพื้นท่ีเพื่อใช้
ประโยชน์มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



46 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างรั้วล้อม
สระพ ุ(ช่วงที่ 2) 

เพื่อเป็นการรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณะไม่ใหส้ัตว์
เข้าไปในสระน้ า ที่ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างรั้วล้อมสระพ ุ 
ขนาดสูง  1.80  เมตร  
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 240  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

265,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ที่สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

79 โครงการขุดขยายสระพุ  เพื่อให้มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอในการใช้ของ
ประชาชนบ้านเพนียด 

ขุดขยายสระพุ ขนาดกว้าง    
12  เมตร  ยาว  110  
เมตร  ลึก  6  เมตร   

300,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการติดตั้งปูาย
เครื่องหมายจราจร 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และเพื่อสร้าง
ระเบียบวินยัในการขับข่ี 

ติดตั้งปูายจราจรชนิด
ต่างๆ  ติดตั้งกระจกโค้ง  
และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวกับ
จราจรตามแบบมาตรฐาน 

50,000 
(งบ อบต.) 

  จ านวนปูายจราจร
ที่มีการติดตั้งเพิ่ม 

ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

81 โครงการวางท่อพร้อมขุด
ลอกคลองเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  1,2,7  จากคลอง
สายตาปิ่น ถึงนานายมานะ  
บุญเมฆ   

เพื่อให้มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอในการใช้ใน
การเกษตร 

โครงการวางท่อพร้อมขุด
ลอกคลองเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  1,2,7  จากคลอง
สายตาปิ่น ถึงนานาย
มานะ  บุญเมฆ   

350,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 2  จากสามแยกคลอง
หนองยายลักษณ ์
 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป-มา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เสรมิเหล็ก จากสามแยก
หนองยายลักษณ์    
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 ม. หนา 0.15 ม. 

 
 

3,500,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก 
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 1  จากทางเข้าไปถึง
บ้านนายฉลวย  ละออง   

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง  2.50 เมตร ยาว 105 
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.40 x 1.00  เมตร  
ระยะทางยาว  105  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด   

 234,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 
 

84 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที ่1  บริเวณหน้าบ้าน
นายประยงค์  โชตสิกุล  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  52  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 97,500 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

85 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 1  จากหน้าบ้านนาย
ไสว  แจ่มแจ้ง ถึง ถนนทาง
หลวงชนบท 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  260 
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนยีดก าหนด 

  487,500 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

86 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่  1  จากบ้านนาง
สมปอง  เปี่ยมพร้อม  ถึง  
บ้านนายวินัย  พันธ์ผ่าน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  30  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 56,200 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

87 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่  1  บริเวณซอยหน้า
บ้านนางหลั่น  จุ้ยซื่อ ถึงทาง
หลวงชนบท  สายเพนียด-
นกเขาเปล้า 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  48
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 79,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง ระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

88 โครงการวางท่อคสล. ข้ามถนน  
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน 
นางเหรี่ย  ผาส ี

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาวรวม 
6 เมตร  ท่อขนาด  0.30x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

3,700 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัว
ยู บริเวณหมู่ที่ 1 ถึง  หมู่ที่  2  
จากวัดราชบรรทม ถึง หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ประยงค์  โชติสกลุ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
ขนาดกว้าง  1  เมตร  ยาว  
300  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 100,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

90 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายบญุเรือน ถึง 
บ้านนายก้อง  ไม้คต 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  
125 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 3  จากบ้านนายช านาญ  ถึง
บ้านนายอ๊ีด ประเสริฐสังข ์

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  
400 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 744,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

92 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 3  จากบ้านนางสายฝน ถึง 
คลองบ้านนายบุญช่วย  อยู่ยงค ์

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  
150 เมตร  ท่อขนาด  
0.40x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  

216,300 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

93 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 3 
บริเวณจากศาลเจ้าแก้ว ถึง 
บ้านนายขาว  กะตุดเงิน  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  
250 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

468,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู  หมู่ที่  4   
จากบ้านนางจิบ  มังสา  
ถึง บ้านนางหน่วง  คิดค้า 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู   
ยาว  400 เมตร กว้าง 35 
ซ.ม.  ลึก  30 ซ.ม. ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่  4  จาก 
บ้านนายจ่าย  สวสัดี ถึง  
บ้านนางเผื่อ  เหนี่ยงจิตต์  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิดรางระบายน้ า คสล.  
ยาว  15  เมตร ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

32,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

96 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่
ที่  4  สายบ้านนางสีนวล  
เหนี่ยงจิตต์ ถึง ล าคลองห้วย
ยาง (ช่วงที่ 2) 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  
100  เมตร  ท่อขนาด  
0.80x 1.00  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 200,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู หมู่ที่  5  จากบ้าน 
นายฟุูง  ติดต่อ  ถึง  
บ้านนายแดน  เพ็งราช 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  
168  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

 278,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 



50 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 5  จาก
บ้านนายเฉียบ  สนด า  ถึง 
ถนนลาดยางสายเพนียด – 
วังขอนขว้าง 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  ยาว  130  
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

215,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ตัวยู  หมู่ที่  5 
จากบ้านนายกอน โคกสลุง 
ถึงวัดนกเขาเปล้า 
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 
 

วางท่อระบายน้ าตัวยู ขนาด
ยาว 380 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียด ก าหนด 
 

 680,000 
(งบอุดหนุน

จากหน่วยงาน
อื่น) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขังระบายน้ าดี
ขึ้น 
 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยู หมู่ที่ 5  
บริเวณจากบ้านนางอ้อย  
สดับจติร์ ถึงบ้าน 
นายประจบ พลไกร 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ยาว 
383  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

  634,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง การ
ระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

101 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 5  จากบ้าน 
นายสมพงษ์  น้อยหา ถึง
บ้านนางมะลิ  ทองดี  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  500
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

  930,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง การ
ระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

102 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่  6  จากบ้าน 
นางอรชร  ศรีดามาส ถึง  
นางน้ าผึ่ง  จ าปาเรือง 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 
 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  137  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

164,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

103 โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6  จากบ้านนาย
ประสิทธ์ิ สมจิตร์ ถึง ทางเข้า
นา  นายบุญลือ  พันธ์สวัสดิ ์

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  300 
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

104 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายทอง
หล่อ  แจ่มแสง  ถึง 
ถนนลาดยาง 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  100 
เมตร  ท่อขนาด 0.40x 
1.00  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 126,000  
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

105 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่  6  จากบ้านนายธวัช  
ปันต๊าว ถึง บ้านนางเพ็ญศรี  
พึ่งธรรม 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  137  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 164,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

106 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 7  จากบ้านนายเร่ง  
เข็มหล่ า  ถึงบ้านนางสมจิตร  
สีจันทร์ดี  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว  100  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

108,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

107 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 7  บริเวณจากทางแยก
เข้าสะแกราบ  ถึง บ้านนาง
กัญญา  หลั่งไพศาล  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว 50  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00 เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 60,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 
  

108 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 7 
จากบ้านนายตู้ ถึง ถนน คสล. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว 50  
เมตร  ท่อขนาด  0.30x 
1.00 เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

 372,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
หมู่ที่ 7  บริเวณจากคลอง
สาธารณะถึงทางแยก 
เข้าต าบลสะแกราบ   

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ยาว 
300  เมตร  กว้าง 3  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 497,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

110 โครงการวางท่อระบายน้ า  
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 จากบ้าน 
นายประมวล  จันทรส์ุข ถึง
บ้านนางบุญช่วย  ละออง   

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ยาว 180  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 9  
จากบ้านนายสุชาติ  แผนคง
งาม ถึงบ้านนายแดง  นิลเพ็ชร 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปดิ
รางระบายน้ า  ขนาด1.00 x 
1.20 เมตรระยะทาง 153  
เมตร  

200,000 
(งบ อบต.) 

366,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 

 

กองช่าง 

112 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่  1  ต่อจากของเดิม  
จากบ้านนายโกร๋น  ปูทอง ถึง 
บ้านนางสั้น  บุญธรรม 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ระยะทาง 
50  เมตร   
ท่อขนาด  0.40x 1.00 
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

50,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

113 โครงการวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 1  พร้อมก่อสร้างถนน
ดิน ซอยบ้านนางคะนึง  
ช านาญโพธ์ิ ถึง  
บ้านนายอาดูน  ค าเครือ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ระยะทาง 
250  เมตร  ท่อขนาด  
1.00x 1.00 เมตร  พร้อม
บ่อพัก  และก่อสร้างถนนดิน
กว้าง  4  เมตร  ยาว  250  
เมตร 

  550,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



53 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

114 โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายอ๊าด  ถึง 
บ้านนางเจียว   
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน้ า  
ระยะทาง 150  เมตร   
ท่อขนาด  0.80x 1.00 
เมตร   

 270,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

115 โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่  2  จากคลอง
ห้วยปลาหมอ ถึง บริเวณนา 
นายเริ่ม  ละออง 

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ า
ใช้ในการท านา 

วางท่อส่งน้ า PVC  ขนาด 
8  นิ้ว  ระยะทางยาว  
500  เมตร พร้อมจดุจ่าย
น้ า จ านวน 4 จุด  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก าหนด 

200,000 
 (งบ อบต.) 

 

254,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง ระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้ าภายใน
ต าบลเพนยีด 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้ าภายใน
ต าบลเพนยีด 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

117 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กและฝาคอนกรีตปดิราง
ระบายน้ าภายในต าบลเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก
และฝาคอนกรีตปดิราง
ระบายน้ าภายในต าบล 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

118 โครงการวางท่อและซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าภายในต าบลเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น้ าท่ีสะดวก 

วางท่อและซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าภายในต าบล
เพนียดทั้ง  10 หมูบ่้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

119 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
รางระบายน้ าภายในต าบล
เพนียด  หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ปรับปรุง  ซ่อมแซมราง
ระบายน้ าภายในต าบลที่
ช ารุด และไมไ่ด้มาตรฐาน 

200,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ท าให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



54 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1 จากบ้าน 
นายสัมฤทธ์ิ  ละออง ถึง 
บ้านนางพัชรา  รอดยา 

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจร
ไป – มา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เสรมิเหล็ก ขนาด    
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

484,000 
(งบ อบต.และ

ขอรับการ
สนับสนุนจาก 
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

121 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์  บ้านเพนียด-บ้าน
หนองใหญ่  ต าบลเพนียด  
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัด
ลพบุรี  เชื่อมต่อต าบลวัง
เพลิง  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุร ี

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจร
ไป – มา 
 

ซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลท์  บ้านเพนียด -บ้าน
หนองใหญ่ ต าบลเพนียด
เชื่อมต่อต าบลวังเพลิง 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว 4,800 เมตร  
หนา 0.04  เมตร 

7,424,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก 
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

122 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 2  จากสามแยกคลอง
หนองยายลักษณ ์
 

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจร
ไป – มา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เสรมิเหล็ก จากสามแยก
หนองยายลักษณ์    
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  

 
 

3,500,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก 
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

123 
 
 

 

โครงการขุดลอกสระน้ าสัน
ดอนและสระน้ าสาธารณะ
บ้านเพนียด หมู่ที ่ 1 

 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ขุดลอกสระน้ าสันดอน
และสระน้ าสาธารณะ 
กว้าง 71 เมตร  
ยาว 120  เมตร  
ลึกเฉลีย่  2.50  เมตร 
  

 900,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก 
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนต าบลเพนียด
และต าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร และอุปโภค  
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

124 โครงการขุดอ่างเก็บน้ า  
หมู่ที่ 2  บริเวณหนองเกต ุ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ขุดอ่างเก็บน้ าพ้ืนท่ี
สาธารณะ  พ้ืนท่ี
ประมาณ  10  ไร่  
 

  12,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนต าบลเพนียด
และต าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร และอุปโภค  
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าพร้อมวางท่อ  หมู่ที่  2   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  
ยาว  5  เมตร  กว้าง  
32  เมตร  พร้อมวาง
ท่อขนาด 1 เมตร  
จ านวน  15  ท่อน 

 500,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนต าบลเพนียด
และต าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร และอุปโภค  
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 สายคันคลองห้วย
ปลาหมอ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรและลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  4,000  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบอบต.เพนียด
ก าหนด 

  
 

11,250,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายก าจาย  
อาจข า ถึง เขตทหาร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และลดระยะเวลา
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร  ยาว  
1,000  เมตร   

 2,812,500 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างเรียงหิน
ใหญ่ สระลาดส าโรง  
หมู่ที่  9 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร   

ก่อสร้างเรยีงหินใหญ่
ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 
450 ม.หนา .30 ม. 

  675,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การเกษตรและ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

 129 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนผิว
แอสฟัลท์ต าบลเพนียด 
 
 
 

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะ 

ซ่อมแซมถนนผิวแอส
ฟัลท ์ ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร  ยาว   
680  เมตร  หนา 
0.05  เมตร  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,720  ลบ.ม. 

1,200,000 
(งบ อบต. และ
งบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงได้ใช้
เส้นทางนี้ เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 

130 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน  
กันน้ าเซาะ  หมู่ที่ 1 บริเวณ
นานายสมใจ  ปั้นส ี 
 

เพื่อปูองกันน้ า
เซาะตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน  
กันน้ าเซาะ  ท้ังสองฝั่ง  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

5,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิการพังทลาย
ของพนังดิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

131 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 10  จาก
ถนนสายเพนียด-หนอง
ใหญ่ เข้าไร่นายสมคิด   
มั่นม ี

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
ลดระยะเวลาในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ยาว  700  เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

 1,575,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 10   
จากทางเข้าอ่างเก็บน้ า
สระน้ าแดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
ลดระยะเวลาในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร  ยาว  1,100  
เมตร  หนา 0.15 เมตร   

  2,475,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 
  

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ าล้น คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.  
ขนาดกว้าง  20  เมตร  
สูง  4  เมตร   

  500,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน )  

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนต าบล
เพนียดและต าบล
ใกล้เคียงมีแหล่ง
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร  

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 1 จากสระ
สองตอน ถึง นา 
นางระแนง  ไทยเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนดิน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
500  เมตรพร้อมวาง
ท่อขนาด 0.60x 1.00 
เมตร จ านวน 4 จุด  

680,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 



58 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

135 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าหนอง
โสน  หมู่ที่  ๑   

เพื่อใช้เก็บกักน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

ขุดอ่างเก็บน้ าหนองโสน  
หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑  แห่ง 
ขนาดกว้าง 100  เมตร  
ยาว  200  เมตร  ลึก 
6.00  เมตร  ตามแบบ
ชลประทานก าหนด 

 10,000,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร และ
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

136 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกร  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
หมู่ที่ ๑   

ประชาชนต าบล
เพนียดและต าบล
ใกล้เคียงมีแหล่ง
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร และ
อุปโภค  อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกร  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
หมู่ที่ ๑  จ านวน ๑ แห่งตาม
แบบชลประทานก าหนด 

 
 

 

๓๕,000,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เพื่อใช้เก็บกักน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

 
  

2,000,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

138 โครงการปรับปรุงพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 9  
จากบ้านนายสม  ใยเจรญิ ถึง
บ้านนาอ๋า  เชญชาญ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ า
ท่วมขัง และมีทาง
ระบายน้ าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง  
0.30  เมตร  ยาว  60  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก าหนด 

130,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง  
การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

139 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 
จากนานายสมบัติ  เหมือนใจ 
ถึงนานางดาว   

เพื่อให้มีทางระบายน้ า
ที่สะดวก 

ขุดคลอง ขนาดกว้าง 1 ม.  
ลึก 1 ม.  ยาว  180  ม.  
พร้อมวางท่อข้าม  ขนาด 
0.40 x 1.00  ม.  
จ านวน  4  ท่อน ตามแบบ
อบต.เพนียดก าหนด 

6,800 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การระบายน้ าดีขึ้น 
 

กองช่าง 

140 
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 7   
จากนานายเฉลิม  โปูน้อย ถึง
นานายสมบตัิ  เหมือนใจ 

ประชาชนต าบล
เพนียดและต าบล
ใกล้เคียงมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร  

วางท่อระบายน้ า  ขนาดท่อ 
0.60x 1.00 เมตร  
ระยะทางยาว  200  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ตามแบบ
อบต.เพนียดก าหนด 

327,000 
(งบ อบต./ขอ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

141 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
วางท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 
(สายนาตาปิ่น)  จากนาตาเลิศ  
เพ็ชรสุข  ถึงนานายจิตร  บัว
อินทร์ 

ประชาชนต าบล
เพนียดและต าบล
ใกล้เคียงมีแหล่งน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร  

ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ 
ความยาว  1,100 ม. กว้าง  
4 ม.  ลึก 1.80 เมตร   
วางท่อข้าม  ขนาด 0.60 x 
1.00 ม.จ านวน  6  ท่อน    
จ านวน  2  จุด จุดที่ 1 นา
นางสีหวด  สงสะอาด จุดที่  
2  นานางบุญเลิศ  กริ่งกลับ 

250,000 
(งบ อบต./ขอ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน) 

 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต าบลเพนยีดและ
ต าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

142 โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อใช้ใน
กิจการสาธารณประโยชน ์

เพื่อมีสถานท่ีในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในต าบล 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ในกิจการ
สาธารณประโยชน์  จ านวน  
1  แห่ง 

300,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให ้อบต.และ
ประชาชนในต าบล
ได้มีพื้นที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 



60 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้  และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลเพนยีด 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพแต่ละ
หมู่บ้าน 
 

สนับสนุนการอบรม การศึกษาดู
งานและงบประมาณให้แกก่ลุ่ม
อาชีพในต าบลเพนียด  จ านวน  
10  หมู่บา้น 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

กลุ่มอาชีพแต่ละ
หมู่บ้านมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 

2 โครงการก่อสร้างอาคารจ าหน่าย
สินค้า OTOP 

เพื่อให้มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
ชุมชน 

ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้า 
OTOP  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 10  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก าหนด 

 100,000 
(งบ อบต. 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP และมรีายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการบริหารโรงฆ่าสัตว ์ เพื่อบริหารจดัการ
โรงฆ่าสัตว์  ให้มี
ความสะอาดและ
ได้มาตรฐาน 

ด าเนินการบริหารจัดการโรงฆ่า
สัตว์  จ านวน  1  แห่ง 

200,000 
(งบ อบต.) 

  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีการบรหิารจดัการ
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2.3  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  และการท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้
และเข้าใจถึง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมประชาชนหมู่ที่ 1-10 
 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

20,000 
งบ อบต.) 

 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจการ
ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว 
หอมมะลิและเมล็ดพันธ์ุ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ 
 

จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 
105 แจกจ่ายใหเ้กษตรกร 
 

300,000 
(งบ อบต.)
และ/หรือ
(อุดหนุน) 

300,000 
(งบ อบต.)
และ/หรือ
(อุดหนุน) 

300,000 
(งบ อบต.)
และ/หรือ
(อุดหนุน) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
พันธุ์ข้าว 

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ขยาย
โอกาสให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม
รายได้ ให้แก่
ประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมการท าปุ๋ยให้แก่
ประชาชน 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ขยาย
โอกาสให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอนุบาล  3  ขวบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดัการเรียนการสอน
อนุบาล 3 ขวบ 

เพื่อจัดการเรียน
การสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษา 

จัดหาอาหารกลางวัน อาหาร
เสรมิ (นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง  3  แห่ง   

830,000 
(งบ อบต.) 

830,000 
(งบ อบต.) 

830,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การเรยีน การสอน
ระดับก่อนประถม
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสถานท่ีรวมถึงการปรับ
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  3  ศูนย์ 
 

-เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
-เพื่อสร้าง
ทัศนียภาพท่ีน่าอยู่ 
ทั้งภายใน – 
ภายนอก 
-เพื่อศูนย์เด็กเล็ก
ได้มสีภาพ
บรรยากาศที่ด ี
 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน จ านวน 3  ศูนย์ 
เช่น ก่อสร้างที่แปรงฟันเด็ก
ปฐมวัย , จัดท าเหล็กดดัหน้าต่าง
ห้องเรียน , จัดท ามุ้งลวดประตู
หน้าต่างห้องเรียน, มุงหลังคา
ทางเชื่อมอาคารเรยีนกับอาคาร
ห้องน้ า , ปรับภูมิทัศน์บรเิวณ
ศูนย์เด็กเล็ก , จัดท าช้ันวาง
รองเท้าเด็ก , การปรับปรุง
ห้องน้ า, จัดท าประตูม้วนเหล็ก,
จัดท าปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ฯลฯ 

200,000 
(งบ อบต.) 

 

200,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

-ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 
-ศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่และได้
มาตรฐานมาก
ยิ่งข้ึน 
 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 ศูนย ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ท่ีอ านวย
ความสะดวกและ
เกิดประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , ตดิตั้ง
เครื่องกรองน้ า , ติดตั้งเครื่องป๊ัม
น้ าใช้ , จัดซื้อโต๊ะท างาน, เก้าอ้ี ,
ตู้เก็บเอกสารและตูเ้ก็บสื่อการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  3  ศูนย์ 
มีวัสดุ ครุภณัฑ์ไว้
ใช้ 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอนุบาล  3  ขวบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์
เด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก  
ทั้ง  3  ศูนย์ ให้
ดียิ่งขึ้น 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย์ เช่น จัดประชุมผู้ปกครอง 
ศพด., ผลติสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยั,การประกัน
คุณภาพการศึกษา, การเยี่ยมบา้น
เด็ก , กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา ,จัดกจิกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ , จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ , การทัศนศึกษาทั้งใน
และนอกสถานท่ี , จัดหาเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น  รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

-เด็กไดร้ับการศึกษา
จากในและนอก
สถานท่ี 
-สถานศึกษามี
มาตรฐานมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย  และ
จิตใจสรา้งความ
สามัคค ี

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  3  
แห่ง  ท ากิจกรรมร่วมกัน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

เด็กนักเรยีนมีความ
สามัคคี  มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา  และมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการศึกษา
โรงเรียนในเขตต าบลเพนียด  

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาในส่วนท่ี
อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต. 
รวมทั้งภารกิจถ่าย
โอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม)รวมถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เป็นประโยชน์กับนักเรียน
โดยตรง  แก่  1.โรงเรียน
อนุบาลบ้านเพนียด 
2.โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 
3.โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 

2,800,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 

2,800,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 

2,800,000 
(งบ อบต.) 

 
 

 
 

จ านวน
งบประมาณ
สนับสนุน
โรงเรียนในการ
จัดหาอาหาร
กลางวันและ
อาหารเสริม(นม) 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
และน า
ประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรมไป
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเพนยีด 

 
 
 
 

2 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความมีระเบียบ
รู้จักสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและ
ส่งเสริมการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ และโรงเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลเพนียด 

80,000 
(งบ อบต.) 

 

80,000 
(งบ อบต.) 

 

80,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
รู้ถึงบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง
และกลา้
แสดงออก 

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเพนยีด 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบล
เพนียด 

เพื่อให้เด็กได้มีการ
เรียนการสอนที่ดี
ยิ่งข้ึน 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่ต าบลเพนียด  เช่น จัด
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา, 
จ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน, จัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯลฯ 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เด็กได้มีการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเพนยีด 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการศูนย์เรยีนรู้ชุมชน 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอก
โรงเรียน 
 

ให้ความร่วมมือด้านสถานท่ี  วัสดุ
การศึกษา และสื่อการเรียนการ
สอนที่จ าเป็น 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีการศึกษาที่
สูงขึ้น 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพ 
และพัฒนาทาง
อารมณ์และจติใจ 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน ทั้ง 10 หมู ่ เช่น   
การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ เด็ก
นักเรียนและเยาวชนต าบลเพนียด  
และกิจกรรมอื่นๆ 

90,000 
(งบ อบต.) 

 

90,000 
(งบ อบต.) 

 

90,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เด็กและเยาวชน มี
การพัฒนาท้ัง
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการจดังานท่ีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอย
กระทงฯลฯ  

เพื่อส่งเสริมประเพณี
อันดีงาม ประชาชนมี
ความรักความสามคัค ี
 

 

ประชาชนหมู่ที ่1 – 10 
และหน่วยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุน จัดกิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา และ
เป็นการสบืสานประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

200,000  
(งบ อบต.) 

 
 
 

200,000.
(งบ อบต.) 

 
 

200,000  
(งบ อบต.) 

 
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 
  
 
 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังานทางรัฐพิธี
ต่างๆ  หรือจัดงานในวันส าคัญ
ทางราชการ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานทางรัฐพิธี วัน
ส าคัญทางราชการ
ต่างๆ 
 

จัดงานทางรัฐพิธี และวัน
ส าคัญต่างๆ  เช่น  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา   
วันปิยะมหาราชฯลฯ และ
อุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุน 

170,000 
(งบ อบต.) 

 

170,000 
(งบ อบต.) 

 

170,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ท ากิจกรรมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี/วันส าคญัทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2560 

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ  โดย
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
และเพื่อให้เห็น
ความส าคญัของวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณให้
อ าเภอโคกส าโรง  เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระบรม
ราชินีนารถ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้และ
เข้าใจ หวงแหนถึง
ปราชญ์และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมและมีการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนไดรู้้และ
เข้าใจ หวงแหนถึง
ปราชญ์และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดลพบุร ี 
และเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

สนับสนุนส านักงานคลัง
จังหวัดลพบุรเีพื่อจัดงาน
แผ่นดินฯ 
 
 
 
 

28,000  
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 

28,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 

28,000  
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ได้มสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด   
และเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

2 โครงการสนับสนุนการจัด
งานกาชาด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดลพบุร ี 
และเพื่อบ ารุง
สภากาชาดไทย 
 

สนับสนุนส านักงานปกครอง
จังหวัดลพบุรเีพื่อจัดงาน
กาชาดจังหวัดลพบุรี  และ
สนับสนุนอ าเภอโคกส าโรงเพื่อ
จัดงานกาชาดอ าเภอโคก
ส าโรง   
 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ได้มสี่วนร่วมส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ลพบุร ี และเพื่อบ ารุง
สภากาชาดไทย 
 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลเพนียด 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบลเพนยีด 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอย
พระพุทธบาท 
- รอยช้าง รอยม้า ฯลฯ เขา
ตะเภา 
- สักการะศาลเจ้าพ่อแก้ว 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.)  

40,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนทุกหมู่บ้าน  
ได้มสี่วนร่วมในการ
รักษาศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว  และ
เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของเด็กและ
เยาวชน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

4.1  แนวทางการพัฒนาการคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
ต าบลเพนยีด 
 
 

เพื่อให้สภาพภมูิ
ทัศน์ภายใน
ต าบลดีขึ้น 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล  
เช่นการจัดกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ และกิจกรรมอื่นๆ  ท่ีเป็น
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ภายในต าบลมีภมูิ
ทัศน์ที่ดีและมคีวาม
ร่มรื่น 
 
 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการรังวัดสอบแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อทราบแนว
เขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ท่ี
ชัดเจน 

ประสานงานให้เจ้าหน้าที
ส านักงานท่ีดินมารังวัดสอบเขต
ที่สาธารณะประโยชน์ในต าบล
ทุกแปลงรวมถึงการท าแนวเขต
ปูองกันการบุกรุก 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ที่สาธารณะ
ประโยชนไ์ด้รบัการ
คุ้มครอง  ไม่มีการ
บุกรุก และรับรู้แนว
เขตที่ชัดเจน 

กองช่าง 

3 โครงการปูองกันการบุกรุกที่
สาธารณะและการปูองกันการ
ท าลายปุารวมถึงการปูองกัน 
ไฟปุา 

เพื่อปูองกันการ
บุกรุกท าลายปาุ
และที่สาธารณะ 

ท าการรังวัดและตรวจสอบแนว
เขตที่สาธารณะและจัดอบรมให้
ความรู้การไม่ท าลายปุาไม้
รวมถึงการปูองกันไฟปุา 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ที่สาธารณะมีแนว
เขตที่ถูกต้องและมี
พื้นที่ปุา  
ที่อุดมสมบรูณ ์

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

4.2  แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ ก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะ
และแก้ไขปญัหา
ขยะในพ้ืนท่ี 

- ค่าเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นที่ท้ิงขยะมูลฝอย 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานประจ ารถบรรทุก
ขยะ 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินคา่ขยะ 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ 
- ครุภัณฑค์่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
- ค่าจัดซื้อถังขยะ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหลอ่ลื่น 
ที่ใช้กับรถบรรทุกขยะ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้กับพนักงาน
ประจ ารถขยะ เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้า
ปิดจมูก ฯลฯ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาก าจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูลระบบท่อระบายน้ า  รางระบาย
น้ า 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

แก้ไขปัญหาการ
ทิ้งขยะในท่ีทาง
สาธารณะได ้

กองช่าง 
 

2 โครงการจดัซื้อที่ดินส าหรับใช้
เป็นสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย 

เพื่อให้ต าบล
เพนียดมสีถานท่ี
ทิ้งขยะ 

จัดซื้อท่ีดินส าหรับท้ิงขยะต าบลเพนียด 1,500,000 
(งบ อบต.) 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ต าบลเพนยีดมี
สถานท่ีทิ้งขยะที่
ถูกสุขลักษณะไม่
เป็นมลพิษ  

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารงานด้าน
การพัฒนาบุคลากรและ
งานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพ
และบุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย รายจ่ายประจ า  
- เงินเดือน นายก/รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก สมาชิก
สภา อบต. 
- เงินเดือนและเงินเพิม่ต่างๆ  พรอ้มท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร  และ 
เงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล   
- ค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
- ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บุคคล 
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือ
คณะกรรมการ หรือ การประชุมรว่มกับ
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน 
- ค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(กบท.) 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12,600,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,600,000 
 (งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,600,000 
 (งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

บุคลากรทุกฝุายมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
และเป็นประโยชน์
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

อบต.เพนียด 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบคุลากร 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  
พนักงานจ้าง 
- ค่าเช่าบ้าน 
- ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ 
- ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ฯลฯ 
- ค่าใช้สอย  ฯลฯ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล
ลกูจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม  และและทัศนศึกษา
ดูงานในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงานต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
อบต. และผู้น าท้องที่ 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

300,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

บุคลากรทุกฝุายมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

อบต.เพนียด 
 

3 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
การปูองกันการทุจริต 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และการปูองกัน
การทุจริต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
หลักการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจดัหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 

เพื่อใหม้ีวัสดุ 
ครุภณัฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี
และเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จ านวน 
3 รายการ 1.ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ครุภณัฑส์ านักงาน 
1.2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
1.3 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
1.4 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
1.5 ครุภณัฑ์การแพทย์ 
1.6 ครุภณัฑ์การเกษตร 
1.7 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.8 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
1.9 ครุภณัฑไ์ฟฟูาและวิทย ุ
1.10 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
1.11 ครภุัณฑก์่อสรา้ง 
1.12 ครุภัณฑ์ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
2.บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 
ครุภณัฑ์และทรัพยส์ินทุกประเภท 
3. จัดหาวสัดุประเภทต่างๆ ดังน้ี 
3.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
3.2 วัสดสุ านักงาน   3.3 วัสดุคอมพิวเตอร ์
3.4 วัสดไุฟฟูาและวิทย ุ
3.5 วัสดุงานบ้านงานครัว  3.6 วัสดุก่อสร้าง   
3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
3.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  3.9 วัสดุอื่นๆ 

1,500,000 
(งบ อบต.) 

 

1,500,000 
(งบ อบต.) 

 

1,500,000 
(งบ อบต.) 

 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว
และเกดิ
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

อบต.เพนียด 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง และต่อเติม
ภายในอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด 

เพื่อปรับปรุง  และต่อ
เติมภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.  ให้มี
ความสะอาด  สวยงาม  
และอยู่ในสภาพที่ดีและ
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุง  และต่อเตมิภายใน
อาคารส านักงาน อบต. เช่น   
ต่อเติมห้องประชุม  ห้องคณะ
ผู้บริหาร ห้องสภา อบต. ห้อง
ส านักงาน ห้องน้ า  โรงจอดรถ
ทางลาดส าหรับผู้พิการ และ
ปรับปรุง ต่อเตมิรอบๆ  อาคาร
ส านักงาน ฯลฯ   

150,000 
(งบ อบต.) 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

อบต.มีอาคารที่
สวยงามน่าอยู่  
และอยู่ในสภาพที่ดี
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการตกแต่งภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบ อบต.ให้
สวยงาม 
 

ตกแต่งบริเวณหน้าอาคาร อบต.
และรอบๆ อบต. ด้วยกระถาง
ต้นไม้  ปลูกหญ้า  ปลูกต้นไม้  
และปลูกไมด้อกไม้ประดับและ
ตกแต่งอ่ืนๆ ฯลฯ  พร้อมถมดิน  

80,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

สภาพภมูิทัศน์ใน
เขต อบต.  มีความ
สวนงานและเป็นที่
ประทับใจต่อ
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์
รวมข่าวการจดัซื้อจัดจา้ง ของ 
อปท.ระดับอ าเภอโคกส าโรง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

อุดหนุนหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
เพื่อด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารจดัซื้อจัดจา้ง  จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

การด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

8 โครงการจดัท าปูายหมู่บ้าน ปูาย
ซอย ปูายประชาสัมพันธ์  และ 
จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์ตาม
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างปูายบอกทาง
และปูายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีต่างๆ  เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ให้กับชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

จัดท าปูายหมูบ่้าน  ปูายซอย 
และปูายประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ต่างๆ  ภายในต าบลเพนียด  
จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์ตาม
หมู่บ้าน 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกัน 
และเดินทางด้วย
ความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  
ผู้มาตดิต่อราชการ 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการที่อบต.เพนียด 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  30  เมตร   
สูง  2 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

100,000 
(งบ อบต.) 

 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใช้
บริการเพิม่มากข้ึน 

กองช่าง 
 

10 โครงการจดัซื้อรถยนต์โดยสาร
(รถตู้)   
 

เพื่อให้ มีเครื่องมือ/
เครื่องใช้ และยานพาหนะ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ติดต่อราชการและบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถยนต์โดยสาร
(รถตู้)  ขนาด  ๑๒  ที่น่ัง  
เครื่องยนต์ดเีซล   
จ านวน  ๑  คัน 
 

 ๑,๒00,000 
(งบ อบต.) 

 

 จ านวนรถยนต์
โดยสารที่ได้
จัดซื้อ 

เพื่อให้มีรถยนต์
โดยสารไว้ใช้ใน
ราชการ  ส าหรับ
ติดต่อประสานงาน 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการจดัซื้อรถยนต์นั่ง   
4  ประตู  
 

เพื่อให้มียานพาหนะ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ติดต่อราชการและบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถยนต์นั่ง 4 
ประตู  จ านวน 1 คัน 
 

700,000 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 

 จ านวนรถยนต์  
4 ประตู ที่ได้
จัดซื้อ 

มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 

12 
 

โครงการจดัซื้อรถแมค็โคร  
(ขนาดเล็ก) 

เพื่อใช้ในงานขุดลอกท่อ
ระบายน้ า  ขุดลอกคลอง 
และกิจการประปา 

จัดซื้อรถแม็คโคร (ขนาด
เล็ก)  จ านวน  1  คัน 

  600,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนรถแม็ค
โครที่ได้จัดซื้อ 

มีรถส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง 
ซ่อมแซมต่างๆ 

กองช่าง 

13 โครงการจดัซื้อรถยนต์ฉุกเฉิน 
 

มียานพาหนะเพื่อบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อรถยนต์พาหนะ   
รถฉุกเฉิน จ านวน 1 คัน 
 

 600,000 
(งบ อบต.) 

 

 จ านวนรถยนต์
ฉุกเฉินท่ีได้
จัดซื้อ 

มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 
อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการที่อบต.เพนียด 

ปรับปรุงโรงจอดรถ  
โดยการเทพ้ืนคอนกรีต  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก าหนด 

80,000 
(งบ อบต.) 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใช้
บริการเพิม่มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการจดัหาศาลาพักผ่อนผู้
มาติดต่อราชการ  

เพื่อให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการใช้เป็นที่
พักผ่อน 

จัดหาศาลาพักผ่อนผู้มา
ติดต่อราชการ (แบบ
ส าเรจ็รูป) จ านวน  2  
ชุด  ขนาดกว้าง 2.50  
เมตร  ยาว 3  เมตร 

 70,000 
(งบ อบต.) 

 

 มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใช้
บริการเพิม่มากข้ึน 

กองช่าง 
 

16 โครงการจดัหาเก้าอีส้ าหรับใช้
ในการประชุมสภา อบต. 

เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ 
และกิจกรรมอื่นๆ ของ 
อบต. เพนียด 

จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับห้อง
ประชุมสภา อบต.   

35,000 
(งบ อบต.) 

  มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

อบต. มีเก้าอีส้ าหรับ
การประชุมสภาฯ 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
 

17 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์  เพื่อ
ด าเนินการโรงฆ่าสัตวต์ าบล
เพนียด 

เพื่อประชาชนไดม้ีโรงฆา่
สัตว์ที่ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

จัดซื้อครภุัณฑต์่างๆ  
เพื่อด าเนินการโรงฆ่า
สัตว์ต าบลเพนียด  เช่น  
ระบบรอกยกและลด
ระดับ  ระบบเลื่อยซาก
โค อื่นๆ ฯลฯ 

500,000 
 (งบ อบต./
งบอุดหนุน) 

  
 

จ านวน
ครุภณัฑ์ที่ใช้ใน
การด าเนินการ
โรงฆ่าสัตว์ที่
สามารถจัดหา
ได ้

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สุขอนามัยที่ด ี
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.2  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาการให้บริการประชาชน  และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในต าบลเพนียด 

มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ภายใน
ต าบล 

ติดตั้งเสียงตามสายในต าบล
เพนียด พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 
 

 500,000 
(งบ อบต.) 

 

 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการตดิตั้ง
เสียงตามสาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อให้มีการเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

จัดท าแผนที่ภาษี ต าบล
เพนียด    

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กองช่าง 

3 โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่อให้มีการเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
ภายในต าบล จ านวน 10 หมู ่

- - - มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้และ
การเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กองคลัง 

4 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ อบต.  
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  
และเพื่อเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.   

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรผ่ลการปฏิบัติงานของ 
อบต.  เช่น  ปฏิทินผลการ
ปฏิบัติงาน  เว็บไซต์หน่วยงาน   

90,000 
(งบ อบต.) 

 

90,000 
(งบ อบต.) 

 

90,000 
(งบ อบต.) 

 

มีเอกสารและมี
เว็บไซต์
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ 
อบต. 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารที่รวดเร็ว  
และทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการจดัท าเวทีประชาคม 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
  

จัดท าเวทีประชาคมต าบล
และประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาต าบล  ร่วมทั้ง
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

60,000 
(งบ อบต.) 

 
 

60,000 
(งบ อบต.) 

 
 

60,000 
(งบ อบต.) 

 
 

จ านวนชุมชน
ที่มีการ
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และ
การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปตามความ
ต้องการประชาชน 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

2 โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนต าบลเพนียด 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินการประชุม  เพ่ือ
ทบทวน และจัดท าแผน
ชุมชน  จัดประชุม จ านวน 
1 ครั้ง / ป ี

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

10,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนชุมชน
ที่มีการจัดท า
และทบทวน
แผนชุมชน 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนชุมชน
และพัฒนาพ้ืนท่ี 

ส านักงานปลัด 
 

3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ อบต.
เพนียด 

เพื่อความเป็นกลางและ
ได้มาตรฐานในการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของ 
อบต.เพนียด 

ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการจาก 
อบต.เพนียด 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เปูาหมาย 

อบต.เพนียดไดร้ับทราบ
ข้อมูลอันจะน ามาเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการแกผู่้
มาติดต่อขอรับบริการให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 
 

4 โครงการการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น
ประชากรอาเซียน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู้
ประชาคมอาเซียน 

20,000 
(งบ อบต.) 

  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
เตรียมความพร้อมใน
การเป็นประชากรของ
ประชาคมอาเซียนมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด
,กอง

การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเมือง  การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้คนในสังคม ชุมชน และ
ประชาชนคนไทย มีความ
เข้าใจในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  อย่างถูกต้อง  และ
ชัดเจน 

จัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบันส าคญัของชาติ
โดยมีคณะผู้บรหิาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และประชาชน
โดยทั่วไปในพ้ืนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เพื่อให้คนในสังคมไทยมี
ความเป็นชาติ
ร่วมกัน  และอยูร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทุกรูปแบบ 

เพื่อให้การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม   
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

สนับสนุนการ
ด าเนินการเลือกตั้งทุก
รูปแบบ 
 

100,000  
(งบ อบต.) 

 

100,000  
(งบ อบต.) 

 

100,000  
(งบ อบต.) 

 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ท าให้การเลือกตั้งทุก
ระดับเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง และ
ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  
 

ส านักงานปลัด 
 
 

3 โครงการจดัซื้อธงชาติและ
ธงตราสญัลักษณ ์

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดซื้อธงชาติและธง
ตราสญัลักษณ ์

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

เป็นการแสดงออกถึง
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้านกับหน่วยงาน
ราชการ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

         

แบบ ผ. 01 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง  2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ                 
    1.1  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตร ี คนชรา  และ 9 8,410,000 11 9,710,000 9 8,410,000 29 26,530,000 
ผู้ด้อยโอกาส 

        1.2  การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย การกีฬา  และนันทนาการ 10 1,144,000 10 3,539,000 8 1,039,000 28 5,722,000 

 
            1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมทั้งการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 7 1,510,000 7 1,010,000 6 910,000 20 3,430,000 

    1.4  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 230,000 2 230,000 2 230,000 6 690,000 
รวม 28 11,294,000 30 14,489,000 25 10,589,000 83 36,372,000 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง  2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

    

  
 
           

   2.1  การก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  การผังเมือง  แหล่งน้ า
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

69    7,659,500  76    81,630,250  12  31,861,500  157    41,151,250  

   2.2  การส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้ 2 300,000 2 200,000 1 100,000 5 600,000 

   2.3  การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนว
พระราชด าริ และการท าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย 

3 370,000 3 370,000 3 370,000 9 1,110,000 

รวม 74  28,329,500  81    82,200,250  16  32,331,500  171  142,861,250  
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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง  2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว                 

   3.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
อนุบาล 3  ขวบ 5 1,350,000 5 1,350,000 3 1,050,000 13 3,750,000 
   3.2  การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาท้ังใน และนอกระบบ 5 3,320,000 5 3,320,000 5 3,320,000 15 9,960,000 

   3.3  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 390,000 4 390,000 4 390,000 12 1,170,000 
   3.4  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 78,000 3 78,000 3 78,000 9 234,000 

รวม 17    5,138,000  17      5,138,000  15    4,838,000  49    15,114,000  
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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง  2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

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

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ                 

 4.1  การคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  และการ
ปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 3 

       
120,000  3 

         
120,000  2 

         
70,000  8 

         
310,000  

 4.2  การก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 2 2,200,000 1 700,000 1 700,000 4 3,600,000 
รวม 5    2,320,000  4         820,000  3      770,000  12      3,910,000  
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แบบ ผ. 03 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  ถึง  2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

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

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี                 

    5.1  การพัฒนาบุคลากร  พัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์  ในการปฏิบัติราชการ 13 16,185,000 8 16,310,000 6 15,040,000 27 47,535,000 

    5.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการ พัฒนาการให้บริการ
ประชาชน 2 590,000 3 1,090,000 1 90,000 6 1,770,000 

    5.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  4 110,000 3 90,000 3 90,000 10 290,000 

    5.4  การพัฒนาและส่งเสริมการเมือง  
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3 240,000 3 240,000 3 240,000 9 720,000 

รวม 22  17,125,000  17    17,730,000  13  15,460,000  52    50,315,000  
รวมทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 145  64,176,500  148  120,347,250  71  63,958,500  364  248,482,250  

 

 

 

 


