
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๔ 

 

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 

1 ส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆของ 
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในหมู่ที่ 1-7 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 1-7 

    300,000 
 
 
 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูก
หญ้าเนเปยีร์บ้านหวัง 

เพื่อเป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจใน
พื้นที่ตำบลสมหวัง 

หญ้าเนเปยีร ์
บ้านหวัง 

    300,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่มปลูกหญ้าเน
เปียร์บ้านหวัง 

เป็นอาหารสัตว์
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ตำบลสมหวัง 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 
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 

3 ติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์,
กระจกโค้ง ทางร่วม ทางแยก 
 หมู่ที ่1-7 
 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในตำบลสมหวัง 

เครื่องหมายจราจร 
ภายในตำบล

สมหวัง 

    300,000 
 
 
 

จำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตภุายใน
ตำบลสมหวัง 

สำนักปลดั 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV 
พร้อมระบบ ณ.จุดเสีย่ง  
หมู่ที่ 1-7  
 

เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 1-7 

กล้องวงจรปิด 
CCTV 

หมู่ที่ 1-7 
 

    10,000,000 จำนวนความเสี่ยง
ที่จะเกิดภยัใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

5 ขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นมาบม่วง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นมาบ
ม่วง 

ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

    300,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้าง ถนน คสล.สายวังถ้ำ 
5x538 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายวังถ้ำ 

    1,748,500 จำนวนผู้ใช้ถนน 
สายวังถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายมาบม่วง 
4x430 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายมาบม่วง 

    1,118,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายมาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

8 ขุดลอกเหมืองไสไ้ก่จากสายคลอง
ชลประทานบ้านนายพ่วง – วัง
แพรก 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ในการเกษตร เหมืองไสไ้ก่จาก
สายคลอง

ชลประทานบ้าน
นายพ่วง 

    200,000 จำนวนผู้ใช้น้ำใน
การเกษตรจาก
สายคลอง
ชลประทานบ้าน
นายพ่วง 

เกษตรกรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
กรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

9 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน
นายเลี่ยง 4x550 ม. 

เพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้านนายเลีย่ง 

ถนนลงหินคลุก
สายบ้านนาย

เลี่ยง 

    300,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายบ้านนาย
เลี่ยง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

10 วางท่อระบายน้ำเหมือง
ชลประทานปากทางควนสระ 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก ท่อระบายน้ำ
เหมือง

ชลประทานปาก
ทางควนสระ 

    100,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 

11 ประตเูปิด-ปิดน้ำคลองลำเบ็ด 
บริเวณพื้นท่ี ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ประตเูปิด-ปิด     3,000,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่องน้ำ
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ประชาชนได้กัก
เก็บน้ำไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.นาแคโพรง-
คลองลำเบด็ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายนาแคโพรง 

    1,462,800 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายนาแคโพรง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

13 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายวังถ้ำ 
4x708 ม. 

เพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
วังถ้ำ 

ถนนลงหินคลุก
สายวังถ้ำ 

    350,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายวังถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

14 ก่อสร้างสะพาน คสล.ชายเขา
ขันหมาก ห้วยวังลี หน้าบ้านนาย
มนูญ หนูทอง 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่ได้
มาตรฐานบริเวณชายเขา
ขันหมาก 

สะพาน คสล.
ชายเขา
ขันหมาก 

    2,000,000 จำนวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางรัก
ชาติ ศรียวง - บ้านนายทนง ดำ
กิ่ง (ซอยรวงทอง) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนางรัก

ชาติ 

    500,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายบ้านนางรัก
ชาติ ศรียวง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนาม
โรงเรียนวดัพังกิ่ง - บ้านนายบุญ
เลิศ ทองทวี 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายข้างสนาม 

รร.พั่งกิ่ง 

    500,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายข้างสนาม
โรงเรียนวดัพังกิ่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

17 วางท่อ คสล.พร้อมปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หน้าโรงเรียนวัดพังกิ่ง 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก
พร้อมปรับทัศนียภาพหน้า
โรงเรียนวดัพังกิ่ง 

ท่อ คสล.พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าโรงเรียนวัด

พังกิ่ง 

    500,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

18 ขยายถนน คสล.โรงเรียนวดัพัง
กิ่ง-เหมืองชลประทาน ขยายเป็น 
5 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สาย รร.พังกิ่ง 

    1,000,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายโรงเรียนวดั
พังกิ่ง-เหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

19 ขยายเขตไฟฟ้าสายร่วงทอง – 
เหมืองชลประทาน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายร่วงทอง 
– เหมืองชลประทาน 

ไฟฟ้าสายร่วง
ทอง – เหมือง
ชลประทาน 

    500,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

20 เสรมิคันเหมืองชลประทานฝั่งทิศ
ใต้ จากสะพานเปลว – สะพานลุง
ลอย(เขาขันหมาก) 

เพื่อยกระดับเสริมเหมือง
ชลประทานฝั่งทิศใต้ 

เสรมิคันเหมือง
ชลประทานฝั่ง

ทิศใต้ 

    500,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่องน้ำ
บริเวณคันเหมือง
ชลประทานฝั่งทิศ
ใต ้

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การเสริมคัน
เหมือง
ชลประทานฝั่งทิศ
ใต ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

21 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายควน
แพน 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก ท่อลอดเหลีย่ม
สายควนแพน 

    500,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะตา
หมอ – ตาขุนดำ 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายเกาะตาหมอ 

    6,000,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายเกาะตาหมอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าถ้ำ เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

สายหน้าถ้ำ     5,000,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายหน้าถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายใน
วัง 

เพื่อระบายน้ำสองข้างถนนให้ไหล
สะดวก 

คูระบายน้ำ 
คสล.สายในวัง 

    1,000,000 จำนวนปริมาณ
น้ำปริมาณน้ำ
บริเวณสองข้าง
ถนน 

ระบายน้ำท่วมขัง
บริเวณถนน
สายในวัง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวัง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

25 ยกระดับผนังกักเก็บน้ำ พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหวัง
ตก 

เพื่อกักเก็บน้ำ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำอ่างเก็บนำ้บ้านหวังตก 

ผนังกักเก็บน้ำ 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

    200,000 จำนวนผู้ใช้น้ำ
อ่างเก็บน้ำบ้าน
หวังตก 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

26 ขยายแนวเขตประปา สายในวัง – 
แยกหน้าถ้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประปา สายใน
วัง – แยกหน้า

ถ้ำ 

    500,000 จำนวนผู้ต้องใช้
น้ำประปาสายใน
วัง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.สายในวัง เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายในวัง 

    1,170,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายในวัง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

28 ขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หลังฝาย
กั้นน้ำ สายบ้านหวัง 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ในการเกษตร
กรรม 

ลอกหน้าฝายกั้น
น้ำ หลังฝายกั้น

น้ำ 

    300,000 จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวัง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

29 ปรับภูมิทัศน์หนา้ถ้ำห้วยลังสาด เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพหน้าถ้ำห้วย
ลังสาด 

ทัศนียภาพหน้า
ถ้ำ 

    300,000 จำนวนผู้เยีย่มชม
ถ้ำห้วยลังสาด 

ปรับสถานท่ีหน้า
ถ้ำห้วยลังสาดให้
น่าอยู่ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะเหรี
ยง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเกาะเหรียง 

    1,430,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายเกาะเหรียง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายในวัง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ท่อลอดเหลีย่ม 
คสล.สายในวัง 

    500,000 จำนวนปริมาณ
น้ำท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

32 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

    1,000,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวัง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

33 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายหน้าถ้ำ 
(เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าถ้ำ
(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายหน้า
ถ้ำ (เพื่อ

การเกษตร) 

    500,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายหน้า
ถ้ำ(เพื่อ
การเกษตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

34 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์ 
รอบอ่างเก็บน้ำ 
บ้านหวังตก 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่างเก็บนำ้
บ้านหวังตกด้วยระบบโซลาเซลล ์

ไฟฟ้าแสงสว่าง
โซลาเซลล ์

รอบอ่างเก็บน้ำบ้าน
หวังตก 

    2,000,000 จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

35 ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ถนน
สาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำบ้าน
หวังตก 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่างเก็บนำ้
บ้านหวังตกด้วยระบบโซลาเซลล ์

เสาไฟฟ้าโซลา
เซลล์ถนน

สาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ำบ้าน

หวังตก 

    4,000,000 จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้าน พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านสมหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

36 ฝังท่อ คสล. บ้านนายเคือง – สี่
แยกบ้านซิว 

เพื่อระบายริมถนนน้ำบริเวณสี่
แยก 

ท่อ คสล. 
สี่แยกบ้านซิว 

    100,000 จำนวนปริมาณ
น้ำท่วมขังริมถนน
น้ำบริเวณสี่แยก 

ระบายริมถนนน้ำ
บริเวณสี่แยก 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้าน
นายเหรญิ คงมา 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก ท่อลอดเหลีย่ม
สายบ้านนายเห

ริญ 

    500,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

38 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
สายหลังวัดหวัง – โรงเรียนชะ
รัดชนูปถัมภ ์

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก ท่อลอดเหลีย่ม
สายหลังวัดหวัง 

    500,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

39 ขุดลอกเหมือง สายห้วยคลิ้ง – 
เหมืองชลประทาน  

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ในการเกษตร
กรรม 

ลอกเหมือง สาย
ห้วยคลิ้ง 

    200,000 จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๖ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

40 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รพ.สต.
บ้านหวัง – บ้านนายประทีป 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณ รพ.สต.บ้านหวัง 

ไฟฟ้าสาธารณะ  
รพ.สต. 
บ้านหวัง 

    300,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างระบบระบายน้ำคันคลอง
ชลประทานบ้านหวัง 

เพื่อสร้างระบบระบายน้ำคัน
คลองชลประทานบ้านหวัง 

ระบบระบายน้ำ
คันคลอง

ชลประทานบ้าน
หวัง 

    600,000 จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่องน้ำ
สายคลอง
ชลประทานบ้าน
หวัง 

ระบายน้ำคัน
คลองชลประทาน
บ้านหวัง 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลก์ติค สายบ้านเวียน-
อ่างทอง 

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายบ้าน

เวียน-อ่างทอง 

    700,000 จำนวนผู้ใช้
ถนนสายบ้าน
เวียน-อ่างทอง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๗ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

43 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายควน
แพน (ใช้เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายควนแพน
(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายควน
แพน (เพื่อ
การเกษตร) 

    2,000,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายควน
แพน(เพื่อ
การเกษตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุง ฝายน้ำเหมือง
ชลประทาน (จุดบ้านนายเอียด) 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝายน้ำ
เหมือง
ชลประทาน 

    200,000 จำนวนเกษตรกร
ที่เดือดร้อนเรื่อง
น้ำ 

มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

45 โครงการขยายไฟฟ้าจดุสะพาน
หลา – ศาลาเกตุแสง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จุดสะพาน
หลา – ศาลาเกตุแสงม่วง 

ไฟฟ้าจุดสะพาน
หลา – ศาลา
เกตุแสงม่วง 

    200,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจุด
สะพานหลา – 
ศาลาเกตุแสงม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๘ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

46 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เวียน-อ่างทอง (ปูทับด้วยผิวAC) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายบ้านเวยีน-
อ่างทอง (ปูทับ

ด้วยผิวAC) 

    9,000,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายบ้านเวยีน-
อ่างทอง (ปูทับ
ด้วยผิวAC) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

47 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
สมหวัง-บ้านพน 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายสมหวัง-บ้าน

พน 

    3,000,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายสมหวัง-บ้าน
พน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพาน
หลา-สวนนายเกียรต ิ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา 

    1,300,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายสายสะพาน
หลา-สวนนาย
เกียรต ิ

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๙ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

49 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
นายอุทัย พลเจรญิ – สามแยกต้น
ขี้กวาง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จุดบ้านนาย
อุทัย พลเจริญ – สามแยกต้นขี้
กวาง 

ไฟฟ้าจุดบ้าน
นายอุทัย พล
เจริญ – สาม
แยกต้นขี้กวาง 

    300,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจุดบ้าน
นายอุทัย พล
เจริญ – สามแยก
ต้นขี้กวาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

50 ยกระดับถนน สายบา้นนายดอน 
นางเอี่ยม (คันคลองชลประทาน
หมู่ที่ 5) 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ยกระดับถนนคัน
คลอง

ชลประทานหมู่ที่ 
5 

    300,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายคันคลอง
ชลประทานหมู่ที่ 
5 

ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

51 ขุดลอกสายวังเกียบ-ปากวังเตย
(สายพรุอ้ายตูม) 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ในการเกษตร
กรรม 

ลอกสายวัง
เกียบ-ปากวัง

เตย 

    500,000 จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๐ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

52 ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบ เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที ่

เสียงตามสายหมู่
ที่ 6 

    300,000 จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

53 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
ควนท้อน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายควนท้อน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายควนท้อน 

    300,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ สาย
ควนท้อน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

54 ปรับปรุง ศพด.พรุนาแด ้
(หลังเก่า) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุง ศพด.
พรุนาแด ้

    500,000 จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

55 ติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์รอบ
อ่างเก็บน้ำพรุนาแด ้

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่างเก็บนำ้
บ้านหวังตกด้วยระบบโซลาเซลล ์

ไฟฟ้าแสงสว่าง
โซลาเซลล ์

รอบอ่างเก็บน้ำ
พรุนาแด ้

    3,000,000 จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๑ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

56 บุกเบิกถนน สายห้วยนายหลี – 
บ้านไร่ (นางวิเชียร ไชยภักดี) 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ถนน  
สายห้วยนายหลี 

– บ้านไร ่

    500,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก
ถนน สายห้วย
นายหลี – บ้านไร ่

ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

57 ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ถนน
สาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำพรุนา
แด้   

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่างเก็บนำ้
บ้านหวังตกด้วยระบบโซลาเซลล ์

เสาไฟฟ้าโซลา
เซลล์ถนน

สาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ำพรุนา

แด้ 

    6,000,000 จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๒ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

58 บุกเบิกถนนจากเหมือง
ชลประทาน – เปลววัดโคกโพธิ์ 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ถนนจากเหมือง
ชลประทาน – 

เปลววัดโคกโพธ์ิ 

    300,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

59 จัดทำป้ายเขตห้ามสงวนพันธุ์สัตว์
น้ำหมู่ที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ห้ามสงวนพันธุ์
สัตว์น้ำ 

    100,000 จำนวนผู้ล่าสัตว์
น้ำ 

อนุรักษ์พันธ์สัตว์
น้ำ 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำจุดสะพานเหรี
ยง 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ำจดุ
สะพานเหรียง 

    300,000 จำนวนผู้ใช้น้ำใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

61 ขยายไหล่ทาง คสล.ทุ่งเลียบ – 
ทุ่งเกาะไทร 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ไหล่ทาง คสล.
ทุ่งเลียบ – ทุ่ง

เกาะไทร 

    500,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
สายทุ่งเลยีบ – 
ทุ่งเกาะไทร 

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๓ 

 

แบบ ผ. ๐2 

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

  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 

62 บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สาย
วังส้มป่อย – เขาขันหมาก 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

ถนนบุกเบิก 
สายวังส้มป่อย –  

เขาขันหมาก 

    500,000 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก
ถนนสายวัง
ส้มป่อย – เขา
ขันหมาก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.สายสนามกีฬา
โคกโพธ์ิ – หนองห้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายสนามกีฬา

โคกโพธ์ิ 

    1,445,600 จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนสายวัง
ส้มป่อย – เขา
ขันหมาก 
สายสนามกีฬา
โคกโพธ์ิ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

64 ขุดลอกคูระบายน้ำสายสะพานตา
พิณ-หลาเหวน 

เพื่อระบายน้ำท่วมขังในพื้นที ่ คูระบายน้ำสาย
สะพานตาพณิ-

หลาเหวน 

    200,000 จำนวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๔ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
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 

65 ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านไสคณุ
เปลือย 

เพื่อจัดเป็นสถานท่ีออกกำลังกาย,
ลานกีฬาภายในหมู่บ้าน 

สนามกีฬาบ้านไส
คุณเปลือย 

    500,000 จำนวนผู้มา
ออกกำลังกาย
ภายในหมู่บ้าน 

สถานท่ีออกกำลัง
กาย,ลานกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

ส่วนการศึกษา,
กองช่าง 

66 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้าน
ไสคณุเปลือย 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ บ้าน

ไสคณุเปลือย 

    5,000,000 จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทต.
สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ ทต.

สมหวัง 

    5,000,000 จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ศพด.สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ ทต.

สมหวัง 

    5,000,000 จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๕ 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
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 

69 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุตำบล
สมหวัง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน
การทำกิจกรรมร่วมกัน 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

    100,000 จำนวนผู้สูงอาย ุ กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลดั 

70 ก่อสร้างอาคารโรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลสมหวัง 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

    500,000 จำนวนผู้สูงอาย ุ กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๒๖ 

 

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 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

71 ติดตั้งป้ายบอกทาง ทต.สมหวัง 
ปากทางหัวถนนท่านช่วย 

เพื่อบอกจุดสถานท่ีเทศบาลตำบล
สมหวัง 

บอกทาง  
ทต.สมหวัง 

    50,000 จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

บอกจุดสถานท่ี
เทศบาลตำบล
สมหวัง 

ก่องช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล.รอบสนาม
กีฬาเทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.รอบสนาม
กีฬาเทศบาลตำบลสมหวัง 

ถนน คสล.รอบ
สนามกีฬา ทต.

สมหวัง 

    600,000 จำนวนผู้ใช้ถนน
รอบสนามกีฬา ทต.
สมหวัง 

ถนน คสล.รอบ
สนามกีฬาเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

กองช่าง 

73 ปรับปรุง/ต่อเตมิ อาคาร
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อปรับปรุง/ต่อเตมิ อาคาร
เทศบาลตำบลสมหวัง 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ 
อาคาร ทต.สมหวัง 

    500,000 จำนวนผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีในเทศบาล 

อาคารเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

กองช่าง 


