
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

ส ำนักปลัด 
เทศบำลต ำบลสมหวัง 

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบำลต ำบลสมหวัง 
อ ำเภอกงหรำ  จังหวัดพัทลุง 



ค ำน ำ 

เทศบาลต าบลสมหวัง เป็นองค์กรที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตต าบลสมหวัง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวมทั้งด้านการเกษตร เศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านสุขภาวะด้านศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯตลอดจนได้ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชนแบบประชาคม 

เทศบาลต าบลสมหวัง ได้ด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ฉบับที่ 20 พุทธศักราช 2560 บังคับใช้ในวันที่  6 เมษายน 2560 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารงานเทศบาลต าบลสมหวัง เพื่อการพัฒนาในอนาคต ได้น ากรอบ แนวทาง ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลสมหวังซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วง
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลสมหวังจึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลต าบลสมหวัง ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

เทศบาลต าบลสมหวัง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ ก าหนด
งบประมาณประจ าปี 2564 -2565 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลสมหวัง 



สารบัญ 

เร่ือง          หน้าที่ 
 

ส่วนที่ 1 บทน า         
 - เหตุความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)            1 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
 - บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.01)              2 –  3  
 - บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)             4 – 65  
 - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)            66 – 68  



ส่วนที่ 1 
บทน า 

เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 

 

1.เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี พ.ศ.2561-2565 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ของ ทต.สมหวัง 
 ตามที่เทศบาลต าบลสมหวัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยนายกเทศบาลต าบลสมหวัง ได้อนุมัติและประกาศใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณประจ าปีไปแล้ว นั้น 
 ส าหรับในงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลสมหวัง ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการ
บริหารจัดการและการพัฒนาต าบลสมหวัง รวมทั้งสิ้น 33,140,000.-บาท พบว่าโครงการที่ด าเนินการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ที่ประกาศใช้อยู่ ยังไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับสภาวการณ์จริง และยังมีปัญหา
ความต้องการที่จ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่ต าบลสมหวัง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ต าบลสมหวังเปลี่ยนแปลงทุกปี เกิดปัญหาทุกปีจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)เพ่ือตอบรับปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลสมหวังต่อไป  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2. ๑. เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาต าบลสมหวัง พ.ศ.2564-2565 
 2.2. เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 
 2.3. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ 
        ยทุธศาสตร ์การพัฒนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2.4.เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.
        2564  
 

3.ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
 3.1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 
 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ด้าน
ทรัพยากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งงบประมาณบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้
เป็นแนวทางส าหรับการบริหารให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามโครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวม 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 

ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
 

๒ 

 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

1.1 แผนงานสร้างความเข้ม
แข้งของชุมชน 

- - - - - - 5 1,220,000 5 1,220,000 10 2,440,000 

1.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - 7 1,870,000 7 1,870,000 14 3,740,000 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 
 

- - - - - - 137 136,710,010 137 136,710,010 274 273,420,020 

รวม - - - - - - 149 139,800,010 149 139,800,010 298 279,600,020 

2) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - 2 20,000 2 20,000 4 40,000 

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - 4 110,000 4 110,000 8 220,000 

2.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 5 2,590,000 5 2,590,000 10 5,180,000 

2.4 แผนงานการศึกษา - - - - - - 11 2,577,000 11 2,577,000 22 5,154,000 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

- - - - - - 10 10,285,000 10 10,285,000 20 20,570,000 

รวม - - - - - - 32 15,582,000 32 15,582,000 64 31,164,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 
 

๓ 

 

แบบ ผ. ๐1 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

3.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000 

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- - - - - - 4 2,570,000 4 2,570,000 8 5,140,000 

รวม - - - - - - 5 2,620,000 5 2,620,000 10 5,240,000 

4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - 17 15,180,000 17 15,180,000 34 30,360,000 

4.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - 3 340,000 3 340,000 6 680,000 

รวม - - - - - - 20 15,520,000 20 15,520,000 40 31,040,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 206 173,522,010 206 173,522,010 412 347,044,020 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 แผนงานงานสาธารณสุข 

 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

1 โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย
พร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
(รถตู้) 

เพื่อจัดซื้อรถตู้กู้ชีพ-กู้ภัยพร้อม
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

รถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย 
เทศบาลต าบล

สมหวัง 

   2,000,000 2,000,000 จ านวนคนไข้
ผู้ใช้บริการ 
1669 

รถตู้กู้ชีพ-กู้ภัย
พร้อมอุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

2 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า
พร้อมระบบ 

เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ าแบบดื่ม
ได ้

เครื่องกรองน้ า 
ดื่มได้ หมู่ที่ 1 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้น้ าจากเครื่อง
กรองน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

3 การบริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ต าบลสมหวัง 

ลดขยะมูลฝอย 
ในพื้นที่ต าบล

สมหวัง 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ทิ้งขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สมหวัง 

ต าบลสะอาดลด
ปริมาณขยะ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงระบบน้ าประปา(เครื่อง
กรองน้ า) ระบบการสูบน้ าข้ึนหอ
ถัง 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา 
ระบบการสูบน้ าข้ึนหอถัง 

น้ าประปา 
หมู่ที่ 1 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่ที่ 2 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 2 

   300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล+
ก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมระบบ
กรองน้ าประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาลพร้อม
ระบบ 
หมู่ที่ 2 

   800,000 800,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ม.2 เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ม.2 

ไฟฟูาสาธารณะ    300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

8 โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้ าประปาแบบผิวดินพร้อมโรงสูบ
น้ าดิบ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประปาแบบผิว
ดิน+โรงสูบน้ า
ดิบ หมู่ที่ 3 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้น้ า
น้ าประปาผิวดิน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 3 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 3 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

10 เปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 3 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปาหมู่
ที่ 3 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

11 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน  

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ม.4 

ไฟฟูาสาธารณะ    400,000 400,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 4 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 4 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ฝังท่อระบายน้ าพร้อมปรับพื้นที่
หน้า รพสต.บ้านหวัง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ท่อระบายน้ า 
หน้า รพสต.บ้าน

หวัง 

   150,000 150,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนน้ าท่วม
ขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

14 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 

กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 5 

   800,000 800,000 จ านวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

   500,000 500,000 จ านวนถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายควนลาน
แลน ก 4 x ย 784 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายควน
ลานแลน 

   2,038,400 2,038,400 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

17 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 6 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 6 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมปาก
ทางเข้าพรุนาแด ้

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ท่อลอดเหลี่ยม
ปากทางเข้า 
พรุนาแด ้

   400,000 400,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนจากน้ า
ท่วมขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง
เข้าสู่พรุนาแด ้

กองช่าง 

19 โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อต่อเติม/ปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน ด้านโครงสร้างอาคาร 

ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้ศาลา
หมู่บ้านในการ
ประชุมหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การประชุม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 โครงการปัญหาเร่งด่วนจากประชาคมระดับต าบล หมู่บ้านละ 3 โครงการ  

 
 
 
  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

20 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)สามแยกทุ่งเลียบ 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดบริเวณสามแยกทุ่งเลียบ 

กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 7 

   500,000 500,000 จ านวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 โครงการท าคันนาดินหน้าฝาย
สายคลองล า(บ้านนายเขียว เขียด
แก้ว) 

เพื่อยกระดับคันนาดินหน้าฝาย
สายคลองล า 

ยกระดับคันนาดิน
หน้าฝายสาย

คลองล า 
หมู่ที่ 7 

   200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ประชาชนลด
ความเดือดร้อน
จากระดับน้ า 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างเหมืองน้ า คสล.แบบมีฝา
ปิดสายคลองชลประทาน-สาม
แยกทุ่งเลียบ 

เพื่อน าน้ าไปใช้ในการเกษตร เหมืองน้ า คสล.
แบบมีฝาปิด 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

23 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่ที่ 2 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 2 

   300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

24 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของหมู่ที่ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่ที่ 5 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของหมู่ที่ 5 

   300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

25 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆใน หมู่ที่ 7 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 7 

   300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

26 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่ที่ 1 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 1 

   300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

27 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
กลุ่มสตร ี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
สตรีในต าบลสมหวัง 

กลุ่มสตร ี
ต าบลสมหวัง 

   20,000 20,000 จ านวนสมาชิก
กลุ่มอาชีพสตรีใน
ต าบลสมหวัง 

กลุ่มอาชีพสตรี
ได้รับการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

28 ติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทาง
ร่วม ทางแยกเพื่อความปลอดภัย
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุสาม
แยกทุ่งเลียบ 

เครื่องหมายจราจร 
สามแยกทุ่งเลียบ 

หมู่ที่ 2 

   300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

จ านวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุสามแยก
ทุ่งเลียบ 

ส านักปลัด 

29 โครงการปูองกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

เพื่อตั้งจุดตรวจปูองกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

จุดตรวจ 
ทต.สมหวัง 

   50,000 50,000 จ านวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดอุบัติเหตุ ส านักปลัด 

30 โครงการอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปูองกันไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อปูองกันและเตรียมพร้อมการ
เกิดไฟปุารวมถึงไฟไหม้ทั่วไป 

ดับไฟปุา/ไฟไหม ้
ทต.สมหวัง 

   50,000 50,000 จ านวนเหตุไฟปุา
และไฟไหม้ที่เกิด
ในพื้นที่ 

ลดการเกิดไฟไหม้
แบบลุกลาม 

ส านักปลัด 

31 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน    
อปพร.ทต.สมหวัง 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนอปพร.ทต.
สมหวัง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

อปพร.ทต.สมหวัง    20,000 20,000 จ านวน อปพร.ที่
ร่วมฝึกอบรม/
ทบทวน 

ฟื้นฟูความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

32 ก่อสร้างปูอมยามหน้าเทศบาล เพื่อปูองกันเหตุร้ายในเทศบาล ปูอมยามเทศบาล    350,000 350,000 จ านวนยาม
เทศบาลที่เฝูา 

สถานท่ีท างาน
ของยามเทศบาล 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

33 ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร.ต าบลสมหวัง 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัยในพื้นที่ต าบลสมหวัง 

จิตอาสา
พระราชทาน 

904 วปร.ต าบล
สมหวัง 

   100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ช่วยเหลือผู้
ประสบเหต ุ
สาธารณภัยใน
พื้นที่ต าบล
สมหวัง 

ส านักปลัด 

34 ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 
ต าบลสมหวัง 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดภายในต าบลสมหวัง 

กล้องวงจรปิด 
(CCTV)  ต าบล

สมหวัง 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองล า  

  
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

35 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ สาย
คลองล าเบ็ด-วังถ้ า 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ม.
1 

ไฟฟูาสาธารณะ    300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

37 บุกเบิกถนนสายนาแคโพรง-
สะพานไม้แก่น 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิก 
สายนาแคโพรง-
สะพานไม้แก่น 

   200,000 200,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองล า  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

38 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – 
วัดพังกิ่ง ก 5 x ย 400 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายต้นไทร –  

วัดพังกิ่ง 

   1,300,000 1,300,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 ขุดลอกคูระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ระบายน้ าทันท่วงท ี    200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไทร 
– เหมืองชลประทาน ก 4 x ย 
708 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหนองไทร 

   475,800 475,800 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถังส ารองประปาหมู่ 1 
บ้านมาบม่วง 

เพื่อสร้างถังส ารองประปาหมู่ 1 
บ้านมาบม่วง 

ถังส ารองประปา 
หมู่ที่ 1 

   450,000 450,000 จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองล า  

 
 
  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

42 เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 
หมู่ที่ 1 

   250,000 250,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
นายเลี่ยง– หนองโต๊ะเพชร 
ก 4 x ย 550 ม. 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ถนนหินคลุก
สายบ้านนาย

เลี่ยง 

 
 
 

  200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างสะพาน คสล.หนองโต๊ะ
เพชร 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

สะพาน คสล.หนอง
โต๊ะเพชร 

   800,000 800,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้สะพาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 ระบบบาดาล(วังถ้ า) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบบาดาล 
วังถ้ า 

   600,000 600,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๑๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองล า  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

46 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย วัง
ส้มปุอย พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ก 4 x ย 708 ม. 

เพื่อยกระดับถนนสาย  
วังส้มปุอยให้สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ระดับถนน 
สายวังส้มปุอย 

   250,000 250,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง(พังกิ่ง) 

 

  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

47 ถมที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เปลวโย เพื่อปรับพื้นท่ีบริเวณเปลวโยให้
สูงขึ้น 

ถมที่บริเวณ 
เปลวโย 

   200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ผู้ใช้พื้นที่บริเวณ
เปลวโย 

พื้นที่บริเวณเปลว
โยสูงขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 2 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างคูระบายน้ าหน้าโรงเรียน 
– สามแยกบ้านต้นยาง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง คูระบายน้ า คสล. 
 

   600,000 600,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนน้ า
ท่วมขัง 

ระบายน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหลา
เหวน – ต้นยาง 

เพื่อระบายน้ าให้ไหลสะดวกขึ้น ท่อ 
ลอดเหลี่ยมสาย

หลาเหวน 

   500,000 500,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ าไม่
ทัน 

น้ าไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง(พังกิ่ง) 

 

  
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

51 ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวังลี 
2 ฝั่ง ก 4 x ย 3890 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายห้วยวังล ี

   10,114,000 10,114,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา
ขันหมาก ก 4 x ย 1,039 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเขาขันหมาก 

   2,701,400 2,701,400 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างคูน้ า คสล.สายต้นเนียน 
– คลองชลประทาน 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังสายต้น
เนียน 

คูระบายน้ า คสล. 
สายต้นเนียน 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนน้ าท่วม
ขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง(พังกิ่ง) 

 

  
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

54 ก่อสร้างศาลา(เปลวโย) เพื่อก่อสร้างศาลาบริเวณเปลวโย ศาลา(เปลวโย)    500,000 500,000 จ านวนผู้
ต้องการศาลาที่
เปลวโย 

ศาลาบริเวณ
เปลวโย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างสะพาน คสล.หน้าบ้าน 
นายสุทัศน์ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

สะพาน คสล.    500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

56 ขุดลอกห้วยสายวังล ี เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม 

ขุดลอก 
ห้วยสายวังล ี

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การท า
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง(พังกิ่ง) 

 

  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

57 ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดบ่อน้ าตื้น
เขาขันหมาก 

เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพพร้อมขุดบ่อ
น้ าตื้นเขาขันหมาก 

บ่อน้ าตื้นเขา
ขันหมาก 

   300,000 300,000 จ านวนผู้เยี่ยมชม
เขาขันหมาก 

เพิ่มเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเยี่ยม
ชมทางศาสนา
ของ ม.2 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า พร้อมสะพาน
ห้วยวังลี – เขาขันหมาก 

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ าพร้อม
สะพานห้วยวังล ี

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมสะพาน 
คสล.สายเหมืองชลประทาน- 
ห้วยโต๊ะเทพ 

เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.พร้อม
สะพาน คสล.สาย
เหมืองชลประทาน- 

ห้วยโต๊ะเทพ 

   2,340,000 2,340,000 จ านวนผู้ใช้ถนน
สายเหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง(พังกิ่ง) 

 

  
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

60 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
ตรุด– เปลวโย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหนองตรุด– 

เปลวโย 

   1,300,000 1,300,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.สายเขา
ขันหมาก 

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ าพร้อม
สะพานห้วยวังล ี

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างประตู ปิด-เปิดน้ า  
ห้วยวังล ี

เพื่อปิด-เปิดน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ประตู ปิด-เปิดน้ า  
ห้วยวังล ี

   200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายห้วย
โต๊ะเทพ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

สะพาน คสล.    1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 

  
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

64 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)ภายในหมู่ที่ 3 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 

กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 3 

   800,000 800,000 จ านวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบอ่าง
เก็บน้ าบ้านหวังตก 
ก 4  x ย 574 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายรอบอ่างเก็บน้ า

บ้านหวังตก 

   1,492,400 1,492,400 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างศาลากลางน้ าอ่างเก็บน้ า
บ้านหวังตก 

เพื่อจัดสร้างเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ศาลากลางน้ า    2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ศาลากลางน้ า 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 

  
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

67 ปรับภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ าบ้าน
หวังตก 

เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพบริเวณอ่าง
เก็บน้ าบ้านหวังตก 

ทัศนียภาพ
บริเวณ 

อ่างเก็บน้ า 
บ้านหวังตก 

   300,000 300,000 จ านวนผู้เยี่ยมชม
อ่างเก็บน้ าบ้าน
หวังตก 

สถานท่ีท่องเที่ยว
ของบ้านหวังตก 
ต าบลสมหวัง 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างระบบแผงโซลา
เซลล์ผลิตไฟฟูาส าหรับใช้ในการ
สูบน้ าระบบประปา 

เพื่อผลิตไฟฟูาไว้ใช้กับการสูบน้ า
ระบบประปา 

แผงโซลาเซลล ์
หมู่ที่ 3 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้น้ า
น้ าประปาผิวดิน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

69 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ภายในหมู่บ้าน 

ไฟฟูาสาธารณะ    300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 

  
 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

70 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
เกาะตาหมอ – หลาตาขุน 
ก 4 x ย 800 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าเกาะตา

หมอ 

   1,692,000 1,692,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมระบบ
กรองน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

หอถังประปาพร้อม
ระบบกรองน้ า 

   800,000 800,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าถ้ า 
ก 4 x ย 950 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าถ้ า 

   2,663,000 2,663,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 

  
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

73 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ตุ้ย – ควนแพน 
ก 4 x ย 470 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายตุ้ย – ควนแพน 

   1,222,000 1,222,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

74 ขุดลอกเหมืองไส้ไก่สายในล้อม-
ปากล้อม 

เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม 

ขุดลอก 
เหมืองไส้ไก่สายใน

ล้อม-ปากล้อม 

   100,000 100,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การท า
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

75 ขุดลอกห้วยนาตีน(หน้าฝาย) เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม 

ขุดลอกห้วยนาตีน    200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การท า
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

76 บุกเบิกถนนสายทางหลวงเก่า 
(บ้านนายเสวียน วงค์บุญ) 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 
 

บุกเบิกถนนสาย
ทางหลวงเก่า 

   500,000 500,000 จ านวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๒๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก  

 

  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

77 ถมหลุมขยะภายในหมู่ท่ี 3 เพื่อจัดการขยะภายในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 3 

ถมหลุมขยะ 
หมู่ที่ 3 

   50,000 50,000 จ านวนปริมาณ
ขยะ 

จัดการขยะ
ภายในพื้นที่หมู่ท่ี 
3 อย่างถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วย
ลังสาด 

เพื่อระบายน้ าให้ไหลสะดวกขึ้น ท่อลอดเหลี่ยมสาย
ห้วยลังสาด 

   600,000 600,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ าไม่
ทัน 

น้ าไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 

79 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล.ห้วยควน
แพน 

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ า คสล.
ห้วยควนแพน 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

80 บุกเบิกถนนสามแยกตาหมอ – 
หนองข่อย 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไป-มา 

ถนนบุกเบิกสาม
แยก 

ตาหมอ–หนองข่อย 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก  

 

  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

81 ก่อสร้างผนังกันน้ าสายห้วย
ลังสาด 

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ผนังกันน้ าสายห้วย
ลังสาด 

   400,000 400,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

82 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะห้วยควน
แพน 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าอุปโภคและ
ช่วยเหลือการเกษตร 

สระน้ าสาธารณะ
ห้วยควนแพน 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน คสล.สายควนแพน-
ท่อบล็อก ก 4 x ย 628 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายควนแพน-ท่อ

บล็อก 

 
 

 

  1,769,000 1,769,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน คสล.สายควนแพน 
ก 4 x ย 2,232 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายควนแพน 

   5,803,200 5,803,200 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

85 ขุดลอกพรุควนแพน เพื่อให้มีแหล่งน้ าอุปโภคและ
ช่วยเหลือการเกษตร 

ขุดลอกพรุควน
แพน 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

86 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน
หลา – เหมืองชลประทาน 
ก 4 x ย 409 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา 

   1,787500 1,787500 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด
หวัง – บ้านนายวิเชียร  
ก 4 x ย 550 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าวัดหวัง 

   1,813,500 1,813,500 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียน
วัดหวัง – โรงเรียนชะรัดชนูป
ถัมภ ์
ก 5 x ย 558 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.  
สายหลังโรงเรียน

วัดหวัง 

   1,813,500 1,813,500 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

89 ขุดลอกเหมืองหนองกาหลา เพื่อให้มีแหล่งน้ าอุปโภคและ
ช่วยเหลือการเกษตร 

ขุดลอกพรุควน
แพน 

   200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

90 จัดซื้อรถบรรทุกน้ าของเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่
เดือดร้อนเรื่องน้ า  

รถบรรทุกน้ า 
เทศบาลต าบล

สมหวัง 

   2,500,000 2,500,000 จ านวนผู้ร้องขอ
ความช่วยเหลือ
เรื่องน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เรื่องเร็วข้ึน 

กองช่าง 

91 เปลี่ยนท่อเมนประปาสายปาก
ควน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปาสาย
ปากควน 

   50,000 50,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปาหมู่ที่ 4 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

92 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
บริเวณโรงเรียนหน้าวัดหวัง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง คูระบายน้ า คสล. 
 

   300,000 300,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนน้ าท่วม
ขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ชวลิต-เหมืองชลประทาน 
ก 4 x ย 323 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนายชวลิต 

   839,900 839,900 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

94 ขุดบ่อน้ าตื้นภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค – 
บริโภคใช้อย่างทั่วถึง 

บ่อน้ าตื้นภายใน
หมู่บ้าน 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ไม่มีน้ า
ใช้อย่างพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

95 เทหินท้ิง(ฝาย) ม.4 3 จุด เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายหินทิ้ง 
ม.4 3 จุด 

   150,000 150,000 จ านวนผู้ใช้น้ า
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงถนน (หินคลุก) เลียบ
เหมืองชลประทานหน้าถ้ า 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา  

ถนนหินคลุก
เลียบเหมือง
ชลประทาน 

 

   3,120,000 3,120,000 จ านวนผู้ใช้
ถนนเลียบ
เหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

97 สัญญาณไฟกระพริบตามแยก
อันตราย 

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตตุาม
แยกอันตราย 

สัญญาณไฟ
กระพริบ 

   300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

จ านวน
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตตุามแยก
อันตราย 

ส านักปลัด 

98 ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกบ้าน 
หมอบัน-ห้วยนายหล ี
ก 4 x ย 570 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านหมอบัน 

   1,480,000 1,480,000 จ านวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

99 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายไร่-บ้านนายเทียม 
ก 4 x ย 526 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนายไร ่

   1,367,600 1,367,600 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

100 ขุดลอกเหมืองสายห้วยด้วน เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม 

ขุดลอกเหมือง 
หมู่ที่ 4 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตร
บริเวณสายห้วย
ด้วน 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
กรรม 

กองช่าง 

101 เปลี่ยนท่อเมนประปาบ้านนาย
สมใจ ชูสุวรรณ ตลอดสาย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปาบ้าน
นายสมใจ ชูสุวรรณ 

   2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปาหมู่ที่ 4 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายรัตพรรณ-บ้านนางจัด พานุ
รัตน์ ก 3 x ย 200 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายรัตพรรณ-บ้าน
นางจัด พานุรัตน ์

   390,000 390,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

103 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์ เพื่อถนอมอาหารและเก็บรักษา
ผลผลิตไว้ได้นานสะดวกต่อการ
เก็บรักษา 

ตู้อบพลังงาน    300,000 300,000 จ านวนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนอมอาหารและ
เก็บรักษาผลผลิต
ไว้ได้นานสะดวก
ต่อการเก็บรักษา 

กองช่าง 

104 ขุดสระน้ าอุปโภค – บริโภค 
(บ้านนายวิเชียร หอยสกุล) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค – 
บริโภคใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดสระน้ า 
(นายวิเชียร  
หอยสกุล) 

   600,000 600,000 จ านวนผู้ใช้น้ า
จากสระน้ า 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมใจ – ปากเลน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายสมใจ – 

ปากเลน 
 

   400,000 400,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

106 บุกเบิกถนนสายพรุหลุมพ ี เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 
 

ถนนบุกเบิกสายพรุ
หลุมพ ี

   200,000 200,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนน คสล.สายควน
แพน(บ้านนางเคลื่อน)  
ก 4 x ย 2,232ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายควน
แพน(บ้านนาง

เคลื่อน)  

   6,480,000 6,480,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

108 บุกเบิกถนนสายโรงยาง – เกาะ
เหรียง 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 
 

ถนนบุกเบิกสาย 
โรงยาง– 

เกาะเหรียง 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง  

 
 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

109 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน
หลา-บ้านนายสมใจ 
ก 5 x ย 710 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา-บ้าน

นายสมใจ 
 

   2,307,500 2,307,500 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.4 ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า จากฝาย
พญาโฮ้ง (ใช้ประสานแผน) 

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายน้ าล้น ม.4 ต้น
น้ า กลางน้ า ปลาย
น้ า จากฝายพญา

โฮ้ง 

   600,000 600,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

111 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าระยะไกลเพื่อ
ผลิตน้ าประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลน
น้ าอุปโภค 

เครื่องสูบน้ า
ระยะไกล 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปาหมู่ที่ 4 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๓๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย  

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

112 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
สนามกีฬาไสคุณเปลือย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายข้างสนามกีฬา

ไสคุณเปลือย 

   777,400 777,400 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

113 ขยายเขตไฟฟูาขอบพรุนาแด้ 
(เขตหมู่ที่ 5) 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ม.5 

ไฟฟูาสาธารณะ    1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

114 ปรับปรุงถนนสายเหมือง
ชลประทาน – หนองเหล็กไฟ 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ถนนสายเหมือง
ชลประทาน – 
หนองเหล็กไฟ 

   200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย  

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

115 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนาม
กีฬา 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา รั้วรอบสนาม
กีฬา 

หมู่ที่ 5 

   500,000 500,000 จ านวนผู้เล่นกีฬา รั้วรอบสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

116 โครงการประปาดื่มได ้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
บริโภค 

ประปาดื่มได ้    500,000 500,000 จ านวนผู้ต้องการ
น้ าประปาดื่มได ้

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้บริโภค 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายวัง
เกียบ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน  สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

สะพาน คสล.สาย
วังเกียบ 

   700,000 700,000 จ านวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย  

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

118 ขยายไหล่ทาง 2 ข้างถนน พรุ
อ้ายตูม 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ไหล่ทาง 2 ข้าง
ถนน พรุอ้ายตูม 

   200,000 200,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนน คสล. ศาลา
หมู่บ้าน – หนองเหล็กไฟ 
ก 4 x ย 549 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. ศาลา
หมู่บ้าน 

   1,427,400 1,427,400 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

120 ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

เหมืองไส้ไก่ภายใน
หมู่บ้าน 

   200,000 200,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ขาดแคลนน้ าใช้

ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย  

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

121 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.สาย
ศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง คูระบายน้ า คสล.
สายศาลาหมู่บ้าน 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้
เดือดร้อนน้ าท่วม
ขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง 

122 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
เหมืองชลประทาน – ควนโต๊ะ
จัน 

เพื่อความสะดวกสว่างใน
ชีวิตประจ าวัน 

ไฟฟูาสาธารณะ
เหมืองชลประทาน 

– ควนโต๊ะจัน 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ที่ไม่มี
ไฟฟูาใช้ 

เพิ่มความสะดวก
ในชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

123 ขุดลอกล าคลองภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าตื้นเขิน ล าคลองภายใน
หมู่บ้าน 

   500,000 500,000 จ านวนเกษตรกร
ที่ขาดแคลนน้ าใช้

ในการเกษตร 

แหล่งน้ าไม่ตื้น
เขินมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

124 ก่อสร้างฝาย คสล.สายห้วยวังล ีเพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝาย คสล. 
สายห้วยวังล ี

   600,000 600,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

125 ยกระดับปรับปรุงถนนหินคลุก
พรุอ้ายตูม – พรุนาแด ้
ก 4 x ย 971 ม. 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ถนนหินคลุกพรุ
อ้ายตูม 

   349,560 349,560 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

126 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจียน 
– พรุนาแด ้

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
บ้านนายเจียน – 

พรุนาแด ้

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

127 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเจียน 
– ชลประทาน 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
เจียน – 

ชลประทาน 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนนลาดยางสายปาก
วังเตย – เหมืองใหม่  
(ประสานแผน) 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ถนนลาดยางสาย
ปากวังเตย 

   3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

129 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ าพรุนาแด ้

เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
รอบอ่างเก็บน้ าพรุนาแด ้

ไฟฟูาสาธารณะ    300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองช่าง 

130 ขยายท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขุด
ลอกสายต้นซ้าน 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง ท่อลอดเหลี่ยม
พร้อมขุดลอกสาย

ต้นซ้าน 

   400,000 400,000 จ านวนปริมาณ
น้ าท่วมขัง 

ระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบพรุ
นาแด้ ก 5 x ย 1,731 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายรอบ 
พรุนาแด ้

   5,625,750 5,625,750 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

132 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเฝูาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 

กล้องวงจรปิด 
(CCTV)  ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 6 

   800,000 800,000 จ านวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก 
หมู่ที่ 6 

   6,000,000 6,000,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้  

 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

134 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายขับ – เหมืองชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายขับ 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

135 ขยายขอบถนนสายพรุนาแด–้ 
ควนท้อน 
ก 4 x ย 762 ม. 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

ถนนสายพรุนาแด–้ 
ควนท้อน 

   990,000 990,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาง
ทอง – เหมืองชลประทาน 
ก 4 x ย 320 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นางทอง 

   832,000 832,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้  

 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

137 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดพังกิ่ง 
– บ้านนายคล่อง 
ก 4 ย 1,122 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายวัด
พังกิ่ง 

   2,917,200 2,917,200 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

138 ยกระดับ ถนน คสล.สายบ้าน
นายจิต – เหมืองชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายจิต – เหมือง

ชลประทาน 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เกาะทง– พรุอ้ายตูม 
ก 3 x ย 1,099 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
เกาะทง 

   3,076,000 3,076,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

140 จัดซื้อรถบรรทุกน้ า เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่
เดือดร้อนเรื่องน้ า 

รถบรรทุกน้ า 
ประจ าเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

   2,500,000 2,500,000 จ านวนผู้ร้องขอ
ความช่วยเหลือ
เรื่องน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เรื่องเร็วข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ  

 

 

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

141 ต่อเติมปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อต่อเติม/ปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน ด้านโครงสร้างอาคาร 

ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ใช้ศาลา
หมู่บ้านในการ
ประชุมหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การประชุม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

142 เปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้
น้ าประปาหมู่ที่ 7 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

143 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรสายคลองนา-เขา
ขันหมาก(ปรับปรุงฝาย) 

เพื่อล าเลียงน้ าใช้ในการเกษตร
กรรม 

แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 7 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้น้ าใน
การเกษตร 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ  

 

 

 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

144 ก่อสร้างถนน คสล.หลาเหวน-
เขาขันหมาก ก 4 x ย 530 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหลาเหวน-เขา

ขันหมาก 

   1,378,000 1,378,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

145 บุกเบิกถนนสายบ้านนายพิณ-
เปลววัดโคกโพธ์ิ 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิก สาย
บ้านนายพิณ-เปลว

วัดโคกโพธ์ิ 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

146 บุกเบิกถนน+ก่อสร้างสะพาน
สายทอนเคียน-นาโหนด 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
ทอนเคียน- 
นาโหนด 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๔๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ  

 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

147 ต่อเติมถนน คสล.สายโคกโพธ์ิ-
เหมืองใหม่ ก 4 x ย 260 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายโคก
โพธิ-์เหมืองใหม ่

   676,000 676,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

148 บุกเบิกถนนสายหนองขุนสิทธ์ิ 
– หนองหลุมพอ 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
หนองขุนสิทธ์ิ – 
หนองหลุมพอ 

   500,000 500,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

149 บุกเบิกถนน สายคลองนา – 
เขาขันหมาก 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการสัญจร
ไปมา 

ถนนบุกเบิก สาย
คลองนา – 

เขาขันหมาก 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสัญจร 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างถนน คสล.คลอง
ชลประทาน-ต.ท่าแค 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.คลอง
ชลประทาน- 

ต.ท่าแค 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้ถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

151 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด าร ิ

เพื่อแนะแนวทางในหลักปรัชญา
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด าริให้มีความรู้คู่
คุณธรรม 

เสริมสร้างความ
เข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชด าร ิ

   10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจ
ในหลักการณ์

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชด าร ิ

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

152 โครงการจัดกิจกรรม พิธีทาง
ศาสนาและวันส าคัญต่างๆเช่น
ประเพณีเดือนสิบ ประเพณี
ลอยกระทง วันเข้าพรรษาฯลฯ 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

สืบสานวันส าคัญ
ต่างในต าบลสมหวัง 

   20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
การสืบสาน

ประเพณีต่อไป 

กองการศึกษา 

153 โครงการสืบสานประเพณีชัก
พระ 

เพื่อสืบสานประเพณีชักพระต่อไป ประเพณีชักพระ 
ต าบลสมหวัง 

   30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
การสืบสาน

ประเพณีต่อไป 

กองการศึกษา 

154 โครงการปลูกฝั่งคุณธรรม-
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมให้กับเด็ก-
เยาวชน-ประชาชน 

จิตส านึกท่ีด ี
 

   30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
การปลูกฝั่ง
จิตส านึกท่ีด ี

กองการศึกษา 

155 โครงการวันผู้สูงอายุ (ประเพณี
รดน้ าผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกันในต าบล 

ผู้สูงอาย ุ
ต าบลสมหวัง 

  
 
 
 

 30,000 30,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกับ

ลูกหลาน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

156 โครงการกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

เพื่อช่วยผู้ปุวยเบื้องต้นในต าบล
สมหวัง 

กู้ชีพกู้ภัย 
ต าบลสมหวัง 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ปุวย
ในต าบล
สมหวัง 

ผู้ปุวยได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

157 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อปูองกันยุ่งลายในต าบล
สมหวัง 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

   50,000 50,000 จ านวนผู้เป็น
ไข้เลือดออก 

ปูองกันยุ่งลายใน
ต าบลสมหวัง 

ส านักปลัด 

158 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อจัดท าโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

   140,000 140,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจ
หลักในการรักษา
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

159 ท าหมันสุนัขจรจัด หมู่ที่ 1-7 เพื่อคุมก าเนิดสุนัขจรจัด  
หมู่ที่ 1-7 

หมันสุนัขจรจัด    100,000 100,000 จ านวนสุนัข
จรจัด 

สุนัขจรจัดมีการ
คุมก าเนิด 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

160 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ าพรุนาแด ้
 
 

เพื่อส่งเสริมอ่างเก็บน้ าบ้านพรุนา
แด้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อ่างเก็บน้ าพรุนาแด ้
หมู่ที่ 6 

   200,000 200,000 จ านวนผู้
ท่องเที่ยวพรุ
นาแด ้

สถานท่ีท่องเที่ยว
ระดับต าบล 

ทต.สมหวัง 

161 ปรับภูมิทัศน์พรุนาแด ้ เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพบริเวณอ่าง
เก็บน้ าพรุนาแด ้

ทัศนียภาพ
บริเวณ 

อ่างเก็บน้ า 
พรุนาแด ้
หมู่ที่ 6 

   500,000 500,000 จ านวนผู้
เยี่ยมชมอ่าง
เก็บน้ าพรุนา
แด้ 

สถานท่ีท่องเที่ยว
ของหมู่ที่ 6 
ต าบลสมหวัง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

162 จัดซื้อ/ก่อสร้างเครื่องออก
ก าลังกายประจ า หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกายเป็นประจ า 

เครื่องออกก าลังกาย
ประจ า 
หมู่ที่ 2 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ออกก าลัง
ภายในหมู่ที่ 2 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

163 ส่งเสริมสนับสนุนการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออก
ก าลังกายเป็นประจ า 

เครื่องออกก าลัง
ผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ 4 

   300,000 300,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ออกก าลังภายใน
หมู่ที่ 4 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

164 ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา เพื่อก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา รั้วสนาม 
หมู่ที่ 5 

   300,000 300,000 จ านวนผู้เล่นกีฬา รั้วรอบสนามกีฬา
ที่มาตรฐาน 

กองการศึกษา
กองช่าง 

165 ติดตั้งไฟรอบสนามกีฬา 
 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างรอบสนาม
กีฬา 

ไฟรอบสนามกีฬา 
หมู่ที่ 5 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ต้องการ
แสงสว่างรอบสนาม
กีฬา 

แสงสว่างรอบ
สนามกีฬา 

กองการศึกษา
กองช่าง 

166 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 3,4 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในหมู่บ้าน 

ลานกีฬาพร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย  

หมู่ที่ 3,4 

   600,000 600,000 จ านวนผู้ออกก าลัง
ภายในหมู่ที่ 3,4 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

167 ขยายเขตสนามกีฬา  
หมู่ที5่ 

เพื่อขยายเขตสนามกีฬาของ 
หมู่ที่ 5 

เพิ่มเขตสนามกีฬา 
หมู่ที่ 5 

   100,000 100,000 จ านวนผู้เล่น
กีฬา 

มีพื้นท่ีในการเล่น
กีฬามากข้ึน 

กองการศึกษา
กองช่าง 

168 จัดซื้อ/ก่อสร้างเครื่องออกก าลัง
กายประจ า หมู่ที่ 6 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออก
ก าลังกายเป็นประจ า 

เครื่องออกก าลัง
กายประจ า 

หมู่ที่ 6 

   300,000 300,000 จ านวนผู้ออก
ก าลังภายใน
หมู่ที่ 2 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษา 

169 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สมหวังเกมส ์

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆภายในต าบลสมหวัง 

นักกีฬา 
ต าบลสมหวัง 

   300,000 300,000 จ านวนผู้เล่น
กีฬาภายใน
ต าบลสมหวัง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษา 

170 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน 

นักกีฬาในเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

   70,000 70,000 จ านวนผู้เล่น
กีฬาใน
เทศบาล 

ประสาน
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

171 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเงินเป็นเบี้ยยังชีพแต่ละ
เดือนแก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ
ต าบลสมหวัง 

   7,336,800 7,336,800 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีเงินยัง
ชีพแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 

172 เบี้ยคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยส าหรับผู้พิการ ผู้พิการ 
ต าบลสมหวัง 

   1,651,200 1,651,200 จ านวนผู้
พิการ 

ผู้พิการมีเงินยัง
ชีพแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 

173 เบี้ยผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยส าหรับส าหรับ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส ์
ต าบลสมหวัง 

   40,000 40,000 จ านวนผู้ปุวย
เอดส ์

 

ผู้ปุวยเอดส์มีเงิน
ยังชีพแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 

174 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน(ยาเสพติและเอดส์) 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
และเอดส ์

เยาวชนและเด็ก 
ต าบลสมหวัง 

   20,000 20,000 จ านวนกลุ่ม
เสี่ยงเด็กและ

เยาวชน 
ต าบลสมหวัง 

เยาวชนและเด็ก
ได้รับความรู้เรื่อง
เอดส์และยาเสพ

ติด 

ส านักปลัด 

175 สนับสนุนชมรมผู้สูงอาย ุ เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ยามว่าง 

ผู้สูงอาย ุ
หมู่ที่ 7 

   300,000 300,000 จ านวน
ผู้สูงอายุใน

ชมรม  
หมู่ที่ 7 

ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมยามว่าง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

176 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับ
โรงเรียนวัดหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ส าหรับโรงเรียนวัดหวัง 

โรงเรียนวัดหวัง    253,000 253,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมนม 

กองการศึกษา 

177 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับ
โรงเรียนวัดพังกิ่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ส าหรับโรงเรียนวัดพังกิ่ง 

โรงเรียนวัดพังกิ่ง    171,000 171,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมนม 

กองการศึกษา 

178 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
สมหวัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสมหวัง 

   145,000 145,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมนม 

กองการศึกษา 

179 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสมหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
สมหวัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสมหวัง 

   343,000 343,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

180 โครงการวันเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็ก 
ต าบลสมหวัง 

   25,000 25,000 จ านวนเด็ก
ต าบลสมหวัง 

เด็กในต าบลได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่ 
  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

181 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนต าบลสมหวัง 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
ความสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชน
เข้มแข็ง 

พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลสมหวัง 

   10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ภูมิคุ้มกันให้
ความสัมพันธ์
ครอบครัวใน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๕๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

182 กิจกรรมปลูกปุาในวันส าคัญ
ต่างๆร่วมกันหลายภาคส่วน 

เพื่อให้หลายภาคส่วนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนท่ีต าบลสมหวัง 

ปลูกต้นไม้ต าบล
สมหวัง 

   50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีต้นไม้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการควบคุมมลพิษจากขยะน้ าเสีย ฝุ่นละอองกลิ่นและเสียง 
 แผนงานเคหะละชุมชน 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

183 เพิ่มถังขยะสายพรุอ้ายตูม 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อความสะดวกในการทิ้ง-เก็บ
ขยะ 

ถังขยะ 
หมู่ที่ 5 

   50,000 50,000 จ านวนผู้ทิ้ง
ขยะ 

มีที่ท้ิงขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักปลัด 

184 จัดซื้อรถเก็บขยะ 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการเก็บและ
บรรทุกขยะไดมากข้ึน 

รถเก็บขยะ 
ทต.สมหวัง 

   2,000,000 2,000,000 จ านวน
ปริมาณการ
เก็บขยะ 

เก็บขยะได้มาก
ขึ้นเร็วข้ึน 

ส านักปลัด 

185 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่ต าบล
สมหวัง 

เตาเผาขยะ    500,000 500,000 จ านวนขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สมหวัง/เดีอน 

มีการก าจัดขยะ
ขยะในพ้ืนท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

186 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่ต าบล
สมหวัง 

การก าจัดขยะ    20,000 20,000 จ านวนขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สมหวัง/เดีอน 

มีการก าจัดขยะ
ขยะในพ้ืนท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบิหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

187 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านข้าง
ทั้ง รอบเทศบาลต าบลสมหวัง 

เพื่อให้มีรั้วกันบริเวณอาคารที่
ได้มาตรฐานและเป็นการ
ปูองกันอันตรายในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน 

รั้วคอนกรีต
ด้านข้างทั้ง รอบ
เทศบาลต าบล

สมหวัง 

   1,500,000 1,500,000 จ านวนรั้วที่
ก่อสร้าง 

มีรั้วกันบริเวณอาคาร
ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นการปูองกัน
อันตรายในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

188 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงเก็บของ
เทศบาลต าบลสมหวัง 

เพื่อเก็บของเทศบาลต าบล
สมหวัง 

โรงเก็บของ
เทศบาลต าบล

สมหวัง 

   1,000,000 1,000,000 จ านวนพัสดุที่ไม่มี
ห้องเก็บ 

เทศบาลต าบลสมหวัง
มีของเก็บของที่ใช้ 

กองช่าง 

189 ก่อสร้างหอประชุมเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างหอประชุมเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

หอประชุมเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

   7,000,000 7,000,000 จ านวนกิจกรรมที่
ต้องการใช้
สถานท่ี
หอประชุม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลสมหวังมี
สถานท่ีหอประชุมใช้ 

กองช่าง 

190 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม 
โรงจอดรถเทศบาลต าบล
สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ โรงจอดรถ 
ทต.สมหวัง 

   500,000 500,000 จ านวนผู้จอดรถ
ของ ทต.สมหวัง 

มีโรงจอดรถที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบิหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

191 ปูายบอกทิศทางเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางทต.สมหวัง 

ปูายบอกทาง    100,000 100,000 จ านวนผู้
เดินทางมา
ติดต่อเทศบาล 

ความสะดวกผู้มา
ติดต่อเทศบาล 

กองช่าง 

192 ต่อเติมอาคารเทศบาลต าบล
สมหวังจัดตั้ง ONE STOP 
SERVICE 

เพื่อใช้จัดตั้งเป็นศูนย ์ONE 
STOP SERVICE 

ศูนย์ ONE STOP 
SERVICE 

   300,000 300,000 จ านวนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

193 ปรับ/ต่อเติมห้องท างาน
ปลัดเทศบาลอาคารหลังเก่า 

เพื่อปรับ/ต่อเติมห้องท างาน
ปลัดเทศบาลอาคารหลังเก่าใช้
เป็นห้องปฏิบัติงาน 

ต่อเติมห้องท างาน
ปลัดเทศบาล 

   80,000 80,000 จ านวน
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อ
ปลัดเทศบาล 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

194 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหลัง
เก่า 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารหลัง
เก่าใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน 

อาคารหลังเก่าดีรับ
การปรับปรุง/ต่อ

เติม 

   300,000 300,000 จ านวนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

195 ปรับปรุงห้องสุขาเทศบาล
ต าบลสมหวัง จ านวน 3จุด 

เพื่อปรับปรุงห้องสุขาเทศบาล
ต าบลสมหวัง จ านวน 3จุด 

ห้องสุขา 
เทศบาล 

   300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
ห้องสุขา
เทศบาล 

ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลและผู้มา
ติดต่อสะดวกต่อ
การใช้ห้องสุขา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบิหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

196 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง
พร้อมระบบห้องประชุม
เทศบาลต าบลสมหวัง 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง
พร้อมระบบห้องประชุม
เทศบาลต าบลสมหวัง 

เครื่องขยายเสียง
ห้องประชุม

เทศบาลต าบล
สมหวัง 

   50,000 50,000 จ านวนผู้ใช้ห้อง
ประชุมเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ปกติ 

ก่องช่าง 

197 จัดซื้อวัสดุส านักงานของ
เทศบาล ฯลฯ 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

อุปกรณ์ส านักงาน 
ทต.สมหวัง 

   500,000 500,000 จ านวนปริมาณ
งาน 

ความสะดวกในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองศึกษา 
198 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้และ

ทักษะในการท างาน 
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในเทศบาล 
   200,000 200,000 จ านวนผู้ที่จะ

เข้าร่วมอบรม 
เพิ่มความรู้ แก่
พนักงานเทศบาล 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

199 บ ารุง/รักษา/ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาล 

เพื่อบ ารุง/รักษา/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงทรัพย์สินของเทศบาล 

บ ารุงทรัพย์สิน
เทศบาล 

   100,000 100,000 จ านวน
ทรัพย์สิน
เทศบาล 

ทรัพย์สินสามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ทต.สมหวัง 

200 จัดซื้อรถตัก/ขุด SCB แบบ
หน้าตักหลังขุด 

เพื่อการใช้งานแบบ
เอนกประสงค ์

รถตัก/ขุด SCB    1,500,000 1,500,000 จ านวนปริมาณ
งานท่ีต้องใช้รถ 
หน้าตัก/ขุด 

สามารถใช้งานใน
แบบเอนกประสงค ์

กองช่าง 

201 จัดซื้อรถตู้ 12 ที่น่ัง  เพื่อใช้ในการเดินทางของ
เทศบาลแบบหมู่คณะ 

รถตู้ 12 ที่น่ัง    1,500,000 1,500,000 จ านวนการ
เดินทางแบบ
หมู่คณะ 

ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางแบบหมู่
คณะ 

ทต.สมหวัง 

202 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.สมหวัง เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพของ
เทศบาล 

ทัศนียภาพเทศบาล    200,000 200,000 จ านวนผู้มา
ติดต่อราชการ 

เพิ่มความสวยงาม
ของเทศบาล 

ทต.สมหวัง 

203 โครงการทาสีอาคารเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

เพื่อปรับปรุงสีอาคารให้ดู
สวยงาม 

สีอาคารเทศบาล
ต าบลสมหวัง 

   50,000 50,000 จ านวนผู้มา
ติดต่อราชการ 

เพิ่มความสวยงาม
ของเทศบาล 

ทต.สมหวัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านเสริมสร้างความเข็มแข้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

204 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลสมหวัง 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสมหวัง 

แผนพัฒนาต าบล
สมหวัง 

   20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

กรอบวางแนวทาง
ในการจัดเทศ
บัญญัติและ
โครงการต่างๆ 

ส านักปลัด 

205 สนับสนุนการเลือกตั้งตาม
แบบระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตาม
แบบประชาธิปไตยต่อต้านการ
ซื้อสิทธิขายเสียง 

ข้าราชการการเมือง
ที่มาจากจากการ

เลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย 

   20,000 20,000 จ านวนผู้ใช้สิทธ์ิ
ในช่วงเลือกตั้ง 

ได้ข้าราชการ
การเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรง 

ส านักปลัด 

206 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล,
ผู้บริหารเทศบาล ฯลฯ 

สมาชิกสภา
เทศบาล, 

ผู้บริหารเทศบาล 

   300,000 300,000 จ านวนผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง 

ข้าราชการการเมือง
ที่สุจริต 

ส านักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๖ 

 

แบบ ผ. ๐3 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลสมหวัง 

 
 
 

 

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ ์

โฆษณาและเผยแพร่ 
เพื่อจัดซื้อ กล้องถ่ายถาพดิจิตอล ขนาด
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

   13,000 13,000 ส านักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อโน้ตบุ๊ก    22,000 22,000 ส านักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง Printer เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 

   27,000 27,000 ส านักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องฝุ่น ขนาด 25 ลิตร    14,000 14,000 ส านักปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารใช้ส าหรับ 
(สภาเทศบาลต าบลสมหวัง) 

   7,900 7,900 ส านักปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจัดช้ือรถบรรทุกขยะ    2,000,000 2,000,000 ส านักปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจัดช้ือรถพยาบาล(รถตู้)    2,000,000 2,000,000 ส านักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๗ 

 

แบบ ผ. ๐3 

กองคลัง เทศบาลต าบลสมหวัง 

 
 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลสมหวัง 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
8 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมถังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank 
Printer) 

   4,300 4,300 กองคลัง 

9 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด
Network แบบท่ี 2 

   15,000 15,000 กองคลัง 

10 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด 5 
ฟุต 

   6,450 6,450 กองคลัง 

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
11 การศึกษา ครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมถังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank 
Printer) 

   8,000 8,000 กองการศึกษา 

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 เครื่องเล่นสนาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสมหวัง) 

   250,000 250,000 กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ์         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

เทศบาลต าบลสมหวัง 

๖๘ 

 

แบบ ผ. ๐3 

กองช่าง เทศบาลต าบลสมหวัง 

 
 

ที ่ แผนงาน/งาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
13 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ ์

ส านักงาน 
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กบานเปิด 2 บาน 
จ านวน 2 ตู ้

   12,000 12,000 กองช่าง 

14 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ใช้ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

   25,000 25,000 กองช่าง 

15 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
ขนาดสูบ 1,130 ลิตร/นาที 3 แรง 

   20,000 20,000 กองช่าง 

16 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
ขนาดสูบ ขนาด 1,500 ลิตร/นาที 
5 แรง  

   35,000 35,000 กองช่าง 

17 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ป้ัม
น้ าซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง สองตัว 
ตัวละ 18,000 บาท 

   36,000 36,000 กองช่าง 

18 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ป้ัม
น้ าซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง สองตัว ตัว
ละ 20,000 บาท 

   40,000 40,000 กองช่าง 

19 อุตสาหกรรมโยธา ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ ์
อื่นๆ 

เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ    20,000 20,000 กองช่าง 
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