
รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน 
   ➢ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

1 ส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆของ 
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆในหมู่ที่ 1-7 

พัฒนากลุ่มอาชีพ
ของ 

หมู่ที่ 1-7 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

   จำนวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนกลุ่มปลูก
หญ้าเนเปยีร์บ้านหวัง 

เพื่อเป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจใน
พื้นที่ตำบลสมหวัง 

หญ้าเนเปยีร ์
บ้านหวัง 

300,000 300,000    จำนวนสมาชิก
กลุ่มปลูกหญ้าเน
เปียร์บ้านหวัง 

เป็นอาหารสัตว์
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ตำบลสมหวัง 

สำนักปลดั 

3 โครงการประชุมปฏบิัติการ
พัฒนากลุ่มสตร ี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรีในตำบลสมหวัง 

กลุ่มสตร ี
ตำบลสมหวัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนสมาชิก
กลุ่มอาชีพสตรีใน
ตำบลสมหวัง 

กลุ่มอาชีพสตรี
ได้รับการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน 
        ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

4 ติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์,
กระจกโค้ง ทางร่วม ทางแยก 
 หมู่ที ่1-7 
 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตภุายในตำบล
สมหวัง 

เครื่องหมายจราจร 
ภายในตำบลสมหวัง 

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

   จำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตภุายใน
ตำบลสมหวัง 

สำนักปลดั 

5 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV 
พร้อมระบบ ณ.จุดเสีย่ง  
หมู่ที่ 1-7  
 

เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัยด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1-7 

กล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 1-7 

 

10,000,000 10,000,000    จำนวนความเสี่ยงท่ี
จะเกิดภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลดั 

6 โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม/่สงกรานต ์

เพื่อตั้งจุดตรวจป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

จุดตรวจ 
ทต.สมหวัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดอุบัตเิหต ุ สำนักปลดั 

7 ก่อสร้างป้อมยามหน้า
เทศบาล 

เพื่อป้องกันเหตุร้ายใน
เทศบาล 

ป้อมยามเทศบาล 300,000 300,000    จำนวนยาม
เทศบาลที่เฝ้า 

สถานท่ีทำงาน
ของยาม
เทศบาล 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

8 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน   
อปพร.ทต.สมหวัง 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนอป
พร.ทต.สมหวัง ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.ทต.สมหวัง  20,000    จำนวน อปพร.ที่
ร่วมฝึกอบรม/
ทบทวน 

ฟื้นฟูความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

9 ขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นมาบ
ม่วง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย
บ้านมาบม่วง 

ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้าง ถนน คสล.สายวังถ้ำ 
5x538 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายวังถ้ำ 

1,748,500 1,748,500    จำนวนผู้ใช้ถนน 
สายวังถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายมาบ
ม่วง 4x430 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายมาบม่วง 

1,118,000 1,118,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายมาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

12 ขุดลอกเหมืองไสไ้ก่จากสาย
คลองชลประทานบ้านนาย
พ่วง – วังแพรก 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตร 

เหมืองไสไ้ก่จาก
สายคลอง

ชลประทานบ้าน
นายพ่วง 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้น้ำใน
การเกษตรจาก
สายคลอง
ชลประทานบ้าน
นายพ่วง 

เกษตรกรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
กรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

13 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านนายเลีย่ง 4x550 
ม. 

เพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านนายเลีย่ง 

ถนนลงหินคลุก
สายบ้านนาย

เลี่ยง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายบ้านนาย
เลี่ยง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ำเหมือง
ชลประทานปากทางควน
สระ 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก ท่อระบายน้ำ
เหมือง

ชลประทานปาก
ทางควนสระ 

100,000 100,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 

15 ประตเูปิด-ปิดน้ำคลองลำ
เบ็ด บริเวณพื้นที่ ม.1 

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

ประชาชนได้กัก
เก็บน้ำไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.นาแค
โพรง-คลองลำเบด็ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายนาแคโพรง 

1,462,800 1,462,800    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายนาแคโพรง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

17 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายวังถ้ำ 4x708 ม. 

เพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายวังถ้ำ 

ถนนลงหิน
คลุกสายวังถ้ำ 

350,000 350,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายวังถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ำพร้อมระบบ 

เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ
ดื่มได ้

เครื่องกรองน้ำ 
ดื่มได้ หมู่ที่ 1 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้น้ำจากเครื่อง
กรองน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

20 การบริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจดัการขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ีตำบลสมหวัง 

ลดขยะมูลฝอย 
ในพื้นที่ตำบล

สมหวัง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ทิ้งขยะ
ในพื้นที่ตำบล
สมหวัง 

ตำบลสะอาดลด
ปริมาณขยะ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

21 ปรับปรุงระบบน้ำประปา เพื่อปรับปรุงระบบประปา 
ระบบการสูบน้ำ 

น้ำประปา 
หมู่ที่ 1 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย
คลองลำเบด็-วังถ้ำ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 

ไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

24 บุกเบิกถนนสายนาแคโพรง-
สะพานไม้แก่น 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิก 
สายนาแคโพรง-
สะพานไม้แก่น 

200,000 200,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร 
– วัดพังกิ่ง ก 5 x ย 386 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายต้นไทร –  

วัดพังกิ่ง 

1,254,500 1,254,500    จำนวนผู้ใช้ถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

26 ขุดลอกคูระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ระบายน้ำ
ทันท่วงที 

200,000 200,000    จำนวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ระบายน้ำท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
ไทร – เหมืองชลประทาน ก 4 
x ย 183 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหนองไทร 

475,800 475,800    จำนวนผู้ใช้ถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถังสำรองประปาหมู่ 1 
บ้านมาบม่วง 

เพื่อสร้างถังสำรองประปา
หมู่ 1 บ้านมาบม่วง 

ถังสำรองประปา 
หมู่ที่ 1 

450,000 450,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองลำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

29 เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 
หมู่ที่ 1 

250,000 250,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง
ชลประทาน-หนองขุนสิทธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเหมือง
ชลประทาน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายเหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างสะพาน คสล.หนองโต๊ะ
เพชร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สะพาน คสล.
หนองโต๊ะเพชร 

800,000 800,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้สะพาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย วัง
ส้มป่อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ก 4 x ย 708 ม. 

เพื่อยกระดับถนนสาย  
วังส้มป่อยให้สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ระดับถนน 
สายวังส้มป่อย 

250,000 250,000    จำนวนผู้ใช้ถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

33 บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก 
สายวังส้มป่อย – ถนนสายบ้าน
นายเลี่ยง 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิก 
สายวังส้มป่อย –  
ถนนสายบ้านนาย

เลี่ยง 

500,000 500,000    จำนวนผู้ต้องการใช้
ถนนบุกเบิกถนน
สายวังส้มป่อย – 
ถนนสายบา้นนาย
เล่ียง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

34 ก่อสร้างสะพาน คสล.ชายเขา
ขันหมาก ห้วยวังลี หน้าบ้าน
นายมนูญ หนูทอง 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่
ได้มาตรฐานบริเวณชายเขา
ขันหมาก 

สะพาน คสล.ชาย
เขาขันหมาก 

2,000,000 2,000,000    จำนวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาง
รักชาติ ศรยีวง - บ้านนาย
ทนง ดำกิ่ง (ซอยรวงทอง) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนางรัก

ชาติ 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายบ้านนางรัก
ชาติ ศรียวง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนาม
โรงเรียนวดัพังกิ่ง - บ้านนาย
บุญเลศิ ทองทวี 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายข้างสนาม 

รร.พั่งกิ่ง 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายข้างสนาม
โรงเรียนวดัพังกิ่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

37 วางท่อ คสล.พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์หน้าโรงเรยีนวัดพังกิ่ง 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก
พร้อมปรับทัศนียภาพหน้า
โรงเรียนวดัพังกิ่ง 

ท่อ คสล.พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าโรงเรียนวัด

พังกิ่ง 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

38 ขยายถนน คสล.โรงเรียนวัดพัง
กิ่ง-เหมืองชลประทาน ขยาย
เป็น 5 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สาย รร.พังกิ่ง 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายโรงเรียนวดั
พังกิ่ง-เหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้าสายร่วงทอง – 
เหมืองชลประทาน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายร่วง
ทอง – เหมืองชลประทาน 

ไฟฟ้าสายร่วง
ทอง – เหมือง
ชลประทาน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายบ้าน
มาบม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

40 เสรมิคันเหมืองชลประทานฝั่ง
ทิศใต้ จากสะพานเปลว – 
สะพานลุงลอย(เขาขันหมาก) 

เพื่อยกระดับเสริมเหมือง
ชลประทานฝั่งทิศใต้ 

เสรมิคันเหมือง
ชลประทานฝั่ง

ทิศใต้ 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่องน้ำ
บริเวณคันเหมือง
ชลประทานฝั่งทิศ
ใต ้

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การเสริมคัน
เหมือง
ชลประทานฝั่งทิศ
ใต ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

41 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล+
ก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมระบบ
กรองน้ำประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาลพร้อม
ระบบ 
หมู่ที่ 2 

800,000 800,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ม.2 

ไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

43 ถมที่ปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ีเปลวโย เพื่อปรับพื้นท่ีบริเวณเปลวโย
ให้สูงข้ึน 

ถมที่บริเวณ 
เปลวโย 

200,000 200,000    จำนวน
ประชาชนผู้ใช้
พื้นที่บริเวณ
เปลวโย 

พื้นที่บริเวณเปลว
โยสูงขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 2 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

45 ก่อสร้างคูระบายน้ำหน้า
โรงเรียน – สามแยกบา้นต้น
ยาง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง คูระบายน้ำ คสล. 
 

600,000 600,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนน้ำ
ท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

46 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหลา
เหวน – ต้นยาง 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หล
สะดวกขึ้น 

ลอดเหลี่ยมสาย
หลาเหวน 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำ
ไม่ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายห้วยวังล ี

10,114,000 10,114,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา
ขันหมาก ก 4 x ย 944 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเขา
ขันหมาก 

2,454,400 2,454,400    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

49 ก่อสร้างคูน้ำ คสล.สายต้นเนียน 
– คลองชลประทาน 

เพื่อระบายน้ำท่วมขังสายต้น
เนียน 

คูระบายน้ำ คสล. 
สายต้นเนียน 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนน้ำ
ท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

50 ก่อสร้างศาลา(เปลวโย) เพื่อก่อสร้างศาลาบริเวณ
เปลวโย 

ศาลา(เปลวโย) 500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการศาลาที่
เปลวโย 

ศาลาบรเิวณ
เปลวโย 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างสะพาน คสล.หน้าบ้าน 
นายสุทัศน์ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

สะพาน คสล. 500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

52 ขุดลอกห้วยสายวังล ี เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอก 
ห้วยสายวังล ี

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการทำ
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

53 ปรับปรุงภูมิทัศน์และขดุบ่อน้ำ
ตื้นเขาขันหมาก 

เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพพร้อม
ขุดบ่อน้ำตื้นเขาขันหมาก 

บ่อน้ำตื้นเขา
ขันหมาก 

300,000 300,000    จำนวนผู้เยีย่ม
ชมเขาขันหมาก 

เพิ่มเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเยี่ยม
ชมทางศาสนา
ของ ม.2 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ พร้อม
สะพานห้วยวังลี – เขาขันหมาก 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ฝายกั้นน้ำพร้อม
สะพานห้วยวังล ี

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
สะพาน คสล.สายเหมือง
ชลประทาน- ห้วยโต๊ะเทพ 

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล.
พร้อมสะพาน 

คสล.สายเหมือง
ชลประทาน- 
ห้วยโต๊ะเทพ 

2,340,000 2,340,000    จำนวนผู้ใช้
ถนนสายเหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
ตรุด– เปลวโย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหนองตรดุ– 

เปลวโย 

1,300,000 1,300,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 2 บ้านกิ่งทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

57 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.สาย
เขาขันหมาก 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ฝายกั้นน้ำพร้อม
สะพานห้วยวังล ี

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างประตู ปิด-เปดิน้ำ  
ห้วยวังล ี

เพื่อปิด-เปิดน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ประตู ปิด-เปิดน้ำ  
ห้วยวังล ี

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายห้วย
โต๊ะเทพ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.
ที่ได้มาตรฐาน 

สะพาน คสล. 1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

60 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายควน
แพน 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หล
สะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม
สายควนแพน 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะ
ตาหมอ – ตาขุนดำ 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางที่
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายเกาะตาหมอ 

6,000,000 6,000,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายเกาะตาหมอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
ถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางที่
ได้มาตรฐาน 

สายหน้าถ้ำ 5,000,000 5,000,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายหน้าถ้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
สายในวัง 

เพื่อระบายน้ำสองข้างถนน
ให้ไหลสะดวก 

คูระบายน้ำ 
คสล.สายในวัง 

1,000,000 1,000,000    จำนวนปริมาณ
น้ำปริมาณน้ำ
บริเวณสองข้าง
ถนน 

ระบายน้ำท่วมขัง
บริเวณถนน
สายในวัง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

64 ยกระดับผนังกักเก็บน้ำ พร้อม
วางท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำ
บ้านหวังตก 

เพื่อกักเก็บน้ำ พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำ
บ้านหวังตก 

ผนังกักเก็บน้ำ 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
อ่างเก็บน้ำบ้าน
หวังตก 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

65 ขยายแนวเขตประปา สายในวัง 
– แยกหน้าถ้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
ประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปา สายใน
วัง – แยกหน้า

ถ้ำ 

500,000 500,000    จำนวนผู้ต้องใช้
น้ำประปาสายใน
วัง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล.สายในวัง เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายในวัง 

1,170,000 1,170,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายในวัง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

67 ขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หลังฝาย
กั้นน้ำ สายบ้านหวัง 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ลอกหน้าฝายกั้น
น้ำ หลังฝายกั้น

น้ำ 

300,000 300,000    จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

68 ปรับภูมิทัศน์หนา้ถ้ำห้วยลังสาด เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพหน้าถ้ำ
ห้วยลังสาด 

ทัศนียภาพ
หน้าถ้ำ 

300,000 300,000    จำนวนผู้เยีย่มชม
ถ้ำห้วยลังสาด 

ปรับสถานท่ีหน้า
ถ้ำห้วยลังสาดให้
น่าอยู่ 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะเห
รียง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเกาะเหรี

ยง 

1,430,000 1,430,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายเกาะเหรียง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายในวัง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ท่อลอดเหลีย่ม 
คสล.สายในวัง 

500,000 500,000    จำนวนปริมาณ
น้ำท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

71 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายใน
วัง (เพื่อ

การเกษตร) 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายในวัง 
(เพื่อการเกษตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

72 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายหน้า
ถ้ำ (เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย
หน้าถ้ำ(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายหน้า
ถ้ำ (เพื่อ

การเกษตร) 

500,000 500,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสายหน้า
ถ้ำ(เพื่อ
การเกษตร) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

73 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาเซลล์ 
รอบอ่างเก็บน้ำ บ้านหวังตก 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านหวังตกด้วย
ระบบโซลาเซลล ์

ไฟฟ้าแสงสว่าง
โซลาเซลล ์

รอบอ่างเก็บน้ำบ้าน
หวังตก 

2,000,000 2,000,000    จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

74 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 3 

 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

75 เปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 3 

 1,000,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปาหมู่ที่ 3 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

76 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านหวังตก 
ก 4  x ย 574 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายรอบอ่างเก็บ
น้ำบ้านหวังตก 

1,492,400 1,492,400    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

77 ปรับภูมิทัศนร์อบอ่างเก็บน้ำ
บ้านหวังตก 

เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพ
บริเวณอ่างเก็บนำ้บ้าน
หวังตก 

ทัศนียภาพบริเวณ 
อ่างเก็บน้ำ 
บ้านหวังตก 

300,000 300,000    จำนวนผู้เยีย่ม
ชมอ่างเก็บน้ำ
บ้านหวังตก 

สถานท่ีท่องเที่ยว
ของบ้านหวังตก 
ตำบลสมหวัง 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างระบบแผง
โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้
ในการสูบน้ำระบบประปา 

เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้กับ
การสูบน้ำระบบประปา 

แผงโซลาเซลล ์
หมู่ที่ 3 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
น้ำประปาผิว
ดิน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

79 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  
ภายในหมู่บ้าน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าเกาะตา

หมอ 

1,692,000 1,692,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อม
ระบบกรองน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

หอถังประปา
พร้อมระบบกรอง

น้ำ 

800,000 800,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าถ้ำ  
ก 4 x ย 950 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าถ้ำ 

2,663,000 2,663,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายตุ้ย – ควนแพน  
ก 4 x ย 470 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
บ้านนายตุ้ย – 

ควนแพน 

1,222,000 1,222,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างศาลากลางน้ำอ่างเก็บ
น้ำบ้านหวังตก-ลานกีฬา
เอนกประสงค์ ฯลฯ 

เพื่อจัดสร้างเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ศาลากลางน้ำ  2,000,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ศาลากลางน้ำ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

85 ขุดลอกเหมืองไสไ้ก่สายในล้อม-
ปากเลน 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอก 
เหมืองไสไ้ก่

สายในล้อม-ปาก
ล้อม 

100,000 100,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการทำ
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

86 ขุดลอกห้วยนาตีน(หน้าฝาย) เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอกห้วยนา
ตีน 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการทำ
เกษตรกรรม 

เกษตรกรมีใช้ใน
การเกษตรกรรม 

กองช่าง 

87 บุกเบิกถนนสายทางหลวงเก่า 
(บ้านนายเสวียน วงค์บุญ) 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 
 

บุกเบิกถนนสาย
ทางหลวงเก่า 

500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วย
ลังสาด 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หลสะดวก
ขึ้น 

ท่อลอดเหลีย่ม
สายห้วยลังสาด 

600,000 600,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำ
ไม่ทัน 

น้ำไหลสะดวกขึ้น กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

89 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.ห้วย
ควนแพน 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ำ คสล.
ห้วยควนแพน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

90 บุกเบิกถนนสามแยกตาหมอ – 
หนองข่อย 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไป-มา 

ถนนบุกเบิกสาม
แยก 

ตาหมอ–หนอง
ข่อย 

500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างผนังกันน้ำสายห้วย
ลังสาด 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ผนังกันน้ำสาย
ห้วยลังสาด 

400,000 400,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

92 ขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วย
ควนแพน 

เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภคและ
ช่วยเหลือการเกษตร 

สระน้ำ
สาธารณะห้วย

ควนแพน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 บ้านหวังตก 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายควน
แพน-ท่อบล็อก ก 4 x  
ย 2,100 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายควนแพน-

ท่อบล็อก 

8,190,000 8,190,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล.สายควน
แพน ก 4 x ย 2,232 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล. 
สายควนแพน 

5,803,200 5,803,200    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

95 ขุดลอกพรุควนแพน เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภค
และช่วยเหลือการเกษตร 

ขุดลอกพรุควน
แพน 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

96 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โซล่าเซลล์รอบอ่างเก็บน้ำบา้น
หวังตก 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างรอบ
อ่างเก็บน้ำบ้านหวังตก 

ไฟฟ้าสาธารณะ
โซล่าเซลล์รอบ

อ่างเก็บน้ำ 

4,000,000 4,000,000    จำนวนผู้
ต้องการไฟฟ้า
สาธารณะโซล่า
เซลล์รอบอ่าง
เก็บน้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
แสงสว่างรอบ
รอบอ่างเก็บน้ำ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านสมหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

97 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
บ้านนายเหรญิ คงมา 

เพื่อระบายน้ำใหไ้หล
สะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม
สายบ้านนายเห

ริญ 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

98 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
สายหลังวัดหวัง – โรงเรียนชะ
รัดชนูปถัมภ ์

เพื่อระบายน้ำใหไ้หล
สะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม
สายหลังวัดหวัง 

500,000 500,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
การระบายน้ำไม่
ทัน 

น้ำไหลสะดวก กองช่าง 

99 ขุดลอกเหมือง สายห้วยคลิ้ง – 
เหมืองชลประทาน  

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ลอกเหมือง สาย
ห้วยคลิ้ง 

200,000 200,000    จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

100 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ รพ.
สต.บ้านหวัง – บา้นนาย
ประทีป 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ รพ.สต.
บ้านหวัง 

ไฟฟ้าสาธารณะ  
รพ.สต. 
บ้านหวัง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

101 ก่อสร้างระบบระบายน้ำคัน
คลองชลประทานบ้านหวัง 

เพื่อสร้างระบบระบายน้ำ
คันคลองชลประทานบา้น
หวัง 

ระบบระบายน้ำ
คันคลอง

ชลประทานบ้าน
หวัง 

600,000 600,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่องน้ำ
สายคลอง
ชลประทานบ้าน
หวัง 

ระบายน้ำคัน
คลองชลประทาน
บ้านหวัง 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลก์ติค สายบ้านเวียน-
อ่างทอง 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายบ้าน

เวียน-อ่างทอง 

700,000 700,000    จำนวนผู้ใช้
ถนนสายบ้าน
เวียน-อ่างทอง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

103 ขยายแนวเขตไฟฟ้า สายควน
แพน (ใช้เพื่อการเกษตร) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย
ควนแพน(เพื่อการเกษตร) 

ไฟฟ้า สายควน
แพน (เพื่อ
การเกษตร) 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุง ฝายน้ำ
เหมืองชลประทาน (จดุบ้าน
นายเอียด) 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝายน้ำ
เหมือง

ชลประทาน 

200,000 200,000    จำนวนเกษตรกร
ที่เดือดร้อนเรื่อง
น้ำ 

มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

105 โครงการขยายไฟฟ้าจดุ
สะพานหลา – ศาลาเกตุ
แสง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จุดสะพาน
หลา – ศาลาเกตุแสงม่วง 

ไฟฟ้าจุดสะพาน
หลา – ศาลา
เกตุแสงม่วง 

200,000 200,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจุด
สะพานหลา – 
ศาลาเกตุแสงม่วง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

106 ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย
บ้านเวียน-อ่างทอง (ปูทับ
ด้วยผิวAC) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายบ้านเวยีน-
อ่างทอง (ปูทับ

ด้วยผิวAC) 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

107 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
สมหวัง-บ้านพน 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง
สายสมหวัง-บ้าน

พน 

3,000,000 3,000,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายสมหวัง-บ้าน
พน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สะพานหลา-สวนนาย
เกียรต ิ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา 

1,300,000 1,300,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายสายสะพาน
หลา-สวนนาย
เกียรต ิ

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

109 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.4 

ไฟฟ้าสาธารณะ 400,000 400,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

110 โครงการขยายเขต/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 4 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

111 ฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับ
พื้นที่หน้า รพสต.บ้านหวัง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำ 
หน้า รพสต.บา้น

หวัง 

150,000 150,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนน้ำ
ท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สะพานหลา – เหมือง
ชลประทาน 
ก 4 x ย 409 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา 

1,787,500 1,787,500    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

113 ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้า
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมถ์ – 
บ้านนายวิเชียร ก 5 x ย 
550 ม. 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหน้าโรงเรยีน
ชะรัดชนูปถัมถ ์

1,787,500 1,787,500    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน คสล. หลัง
โรงเรียนวดัหวัง – โรงเรยีน
ชะรัดชนูปถัมภ ์

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.  
สายหลังโรงเรียน

วัดหวัง 

1,813,500 1,813,500    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

115 ขุดลอกสระน้ำหนองกาหลา เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภค
และช่วยเหลือการเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำ
หนองกาหลา 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

116 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำของ
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงที่เดือดร้อนเรื่องน้ำ  

รถบรรทุกน้ำ 
เทศบาลตำบล

สมหวัง 

2,500,000 2,500,000    จำนวนผู้ร้องขอ
ความช่วยเหลือ
เรื่องน้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เรื่องเร็วข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

117 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 
บริเวณโรงเรียนหน้าวัดหวัง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง คูระบายน้ำ คสล. 
 

300,000 300,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนน้ำ
ท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายชวลิต-เหมืองชลประทาน 
ก 4 x ย 323 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนาย

ชวลิต 

840,000 840,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

119 ขุดบ่อน้ำตื้นภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – บริโภคใช้อย่าง
ทั่วถึง 

บ่อน้ำตื้นภายใน
หมู่บ้าน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ไม่มีน้ำ
ใช้อย่างพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – บริโภค
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

120 เทหินท้ิง(ฝาย) ม.4 3 จุด เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ฝายหินทิ้ง 
ม.4 3 จดุ 

150,000 150,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

121 ปรับปรุงถนน (หินคลุก) 
เลียบเหมืองชลประทานหน้า
ถ้ำ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา  

ถนนหินคลุก
เลียบเหมือง
ชลประทาน 

 

3,120,000 3,120,000    จำนวนผู้ใช้
ถนนเลียบ
เหมือง
ชลประทาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

122 สัญญาณไฟกระพริบตามแยก
อันตราย 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ตามแยกอันตราย 

สัญญาณไฟ
กระพริบ 

300,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 

   จำนวน
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

ลดการเกิด
อุบัติเหตตุามแยก
อันตราย 

สำนักปลดั 

123 ก่อสร้างถนน คสล.สามแยก
บ้านหมอบัน-ห้วยนายหล ี
ก 4 x ย 570 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านหมอ

บัน 

1,480,000 1,480,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

124 ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลลส์าย
เหมืองชลประทาน-ถ้ำหวัง ม.
4,ม.3 

เพื่อเพ่ิมแสงสว่างสายเหมือง
ชลประทาน-ถ้ำหวัง ม.4,ม.3 

แสงสว่างสาย
เหมืองชลประทาน-
ถ้ำหวัง ม.4,ม.3 

2,450,000 2,450,000    จำนวนผู้
ต้องการแสง 
สว่างสาย
เหมือง
ชลประทาน-ถ้ำ
หวัง ม.4,ม.3 

ประชาชนไดร้ับ
แสงสว่างสาย
เหมือง
ชลประทาน-ถ้ำ
หวัง ม.4,ม.3 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายบ้านนายไร ่

1,367,600 1,367,600    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

126 ขุดลอกเหมืองสายห้วยด้วน เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ขุดลอกเหมือง 
หมู่ที่ 4 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการเกษตร
บริเวณสายห้วย
ด้วน 

เกษตรกรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
กรรม 

กองช่าง 

127 เปลี่ยนท่อเมนประปาบ้าน
นายสมใจ ชูสุวรรณ ตลอด
สาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปา
บ้านนายสมใจ ชู

สุวรรณ 

2,000,000 2,000,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปาหมู่ที่ 
4 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายรัตพรรณ-บ้านนางจัด 
พานุรัตน์ ก 3 x ย 200 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
บ้านนายรัต

พรรณ-บ้านนาง
จัด พานุรัตน ์

390,000 390,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

129 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์ เพื่อถนอมอาหารและเก็บ
รักษาผลผลิตไว้ได้นาน
สะดวกต่อการเก็บรักษา 

ตู้อบพลังงาน 300,000 300,000    จำนวนผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนอมอาหารและ
เก็บรักษาผลผลิต
ไว้ได้นานสะดวก
ต่อการเก็บรักษา 

กองช่าง 

130 ขุดสระน้ำอุปโภค – บริโภค 
(บ้านนายวิเชียร หอยสกุล) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – บริโภคใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดสระน้ำ 
(นายวิเชียร  
หอยสกุล) 

600,000 600,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
จากสระน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค – บริโภค
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมใจ – ปากเลน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายสมใจ –  

ปากเลน 
 

400,000 400,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
ควนแพน(บ้าน
นางเคลื่อน)  

6,480,000 6,480,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 4 บ้านหวัง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

133 บุกเบิกถนนสายโรงยาง – 
เกาะเหรียง 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนนบุกเบิกสาย 
โรงยาง– 

เกาะเหรียง 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้ถนน
บุกเบิก 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สะพานหลา-บ้านนายสมใจ 
ก 5 x ย 710 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
สะพานหลา-บ้าน

นายสมใจ 
 

2,307,500 2,307,500    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.4 ต้น
น้ำ กลางน้ำ ปลายนำ้ จาก
ฝายพญาโฮ้ง (ใช้ประสาน
แผน) 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายน้ำล้น ม.4 
ต้นน้ำ กลางน้ำ 
ปลายน้ำ จาก
ฝายพญาโฮ้ง 

600,000 600,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เหมืองชลประทาน-ถ้ำหวัง ม.
4,ม.3 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายเหมือง

ชลประทาน-ถ้ำ
หวัง ม.4,ม.3 

3,640,000 3,640,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

137 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านนายอุทัย พลเจริญ – 
สามแยกต้นขี้กวาง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จุดบ้าน
นายอุทัย พลเจรญิ – สาม
แยกต้นขี้กวาง 

ไฟฟ้าจุดบ้านนาย
อุทัย พลเจริญ – 

สามแยกต้นขี้กวาง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจุดบ้าน
นายอุทัย พล
เจริญ – สามแยก
ต้นขี้กวาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

138 ยกระดับถนน สายบ้านนาย
ดอน นางเอี่ยม (คันคลอง
ชลประทานหมู่ที่ 5) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ยกระดับถนนคัน
คลองชลประทาน

หมู่ที่ 5 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายคันคลอง
ชลประทานหมู่ที่ 
5 

ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

139 ขุดลอกสายวังเกียบ-ปากวัง
เตย(สายพรุอ้ายตูม) 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

ลอกสายวังเกียบ-
ปากวังเตย 

500,000 500,000    จำนวนเกษตรกร ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

140 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 5 

800,000 800,000    จำนวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

141 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

500,000 500,000    จำนวนถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล.สายควน
ลานแลน ก 4 x ย 784 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
ควนลานแลน 

2,038,400 2,038,400    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
สนามกีฬาไสคณุเปลือย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายข้างสนาม
กีฬาไสคณุ

เปลือย 

777,400 777,400    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

144 ขยายเขตไฟฟ้าขอบพรุนาแด้ 
(เขตหมู่ที่ 5) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.5 

ไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

145 ปรับปรุงถนนสายเหมือง
ชลประทาน – หนองเหล็กไฟ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนนสายเหมือง
ชลประทาน – 
หนองเหล็กไฟ 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

146 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
สนามกีฬา 

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบสนาม
กีฬา 

รั้วรอบสนาม
กีฬา 

หมู่ที่ 5 

500,000 500,000    จำนวนผู้เล่น
กีฬา 

รั้วรอบสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

147 โครงการประปาดื่มได ้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้บรโิภค 

ประปาดืม่ได ้ 500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการ
น้ำประปาดื่มได ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้บรโิภค 

กองช่าง 

148 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายวัง
เกียบ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน  สะดวกใน
การสญัจรไปมา 

สะพาน คสล.
สายวังเกียบ 

700,000 700,000    จำนวนผู้ใช้
สะพาน 

ประชาชนมี
สะพานข้ามทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

149 ขยายไหล่ทาง 2 ข้างถนน 
พรุอ้ายตูม 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ไหล่ทาง 2 ข้าง
ถนน พรุอ้ายตูม 

200,000 200,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
ศาลาหมูบ่้าน 

1,427,400 1,427,400    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

151 ขุดลอกเหมืองไสไ้ก่ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 

เหมืองไสไ้ก่
ภายในหมู่บ้าน 

200,000 200,000    จำนวน
เกษตรกรที่ขาด
แคลนน้ำใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
สายศาลาหมู่บา้น 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง คูระบายน้ำ 
คสล.สายศาลา

หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนน้ำ
ท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

153 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เหมืองชลประทาน – ควน
โต๊ะจัน 

เพื่อความสะดวกสว่างใน
ชีวิตประจำวัน 

ไฟฟ้าสาธารณะ
เหมือง

ชลประทาน – 
ควนโต๊ะจัน 

500,000 500,000    จำนวนผู้ที่ไมม่ี
ไฟฟ้าใช้ 

เพิ่มความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

154 ขุดลอกลำคลองภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำตื้นเขิน ลำคลองภายใน
หมู่บ้าน 

500,000 500,000    จำนวน
เกษตรกรที่ขาด
แคลนน้ำใช้ใน
การเกษตร 

แหล่งน้ำไมต่ื้น
เขินมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

155 ก่อสร้างฝาย คสล.สายห้วยวัง
ล ี

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝาย คสล. 
สายห้วยวังล ี

600,000 600,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

156 ยกระดับปรับปรุงถนนหิน
คลุกพรุอ้ายตูม – พรุนาแด ้
ก 4 x ย 971 ม. 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนนหินคลุก
พรุอ้ายตูม 

349,560 349,560    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

157 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
เจียน – พรุนาแด ้

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
บ้านนายเจียน –  

พรุนาแด ้

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

158 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
เจียน – ชลประทาน 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิก
สายเจยีน – 
ชลประทาน 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

159 ก่อสร้างถนนลาดยางสายปาก
วังเตย – เหมืองใหม่  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนนลาดยาง
สายปากวังเตย 

3,000,000 3,000,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.
สายศาลาหมู่บา้น-มาบยาง 

เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ศาลาหมู่บ้าน 

เหมืองส่งน้ำ 
คสล.สายศาลา

หมู่บ้าน 

2,000,000 2,000,000    จำนวนปริมาณ
น้ำช่วงฤดูฝน 

ระบายน้ำท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

161 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ในพื้นที่ 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 5 

300,000 300,000    จำนวผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนน คสล.พรุอ้ายตมู
(ต้นขี้กวาง)-พรุนาแด้ ก 4 x 
ย 558 ม. 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนน คสล.พรุ
อ้ายตูม(ต้นขี้

กวาง)-พรุนาแด้ 

1,450,800 1,450,800    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

163 ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบ เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ในพื้นที่ 

เสียงตามสายหมู่
ที่ 6 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

164 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ม.6 ตำบลสมหวัง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายควนท้อน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
สายควนท้อน 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ สาย
ควนท้อน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

165 ปรับปรุง ศพด.พรุนาแด ้
(หลังเก่า) 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุง ศพด.
พรุนาแด ้

500,000 500,000    จำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

166 ติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
รอบอ่างเก็บน้ำพรุนาแด ้

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านหวังตกด้วย
ระบบโซลาเซลล ์

ไฟฟ้าแสงสว่าง
โซลาเซลล ์

รอบอ่างเก็บน้ำ
พรุนาแด ้

3,000,000 3,000,000    จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

167 บุกเบิกถนน สายห้วยนายหลี – 
บ้านไร่ (นางวิเชียร ไชยภักดี) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน  
สายห้วยนายหลี 

– บ้านไร ่

500,000 500,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก
ถนน สายห้วย
นายหลี – บ้านไร ่

ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

168 ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ถนน
สาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำพรุนา
แด้   

เพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านหวังตกด้วย
ระบบโซลาเซลล ์

เสาไฟฟ้าโซลา
เซลล์ถนน

สาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ำพรุนา

แด้ 

6,000,000 6,000,000    จำนวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก
แสงสว่างโซลา
เซล ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างสะพานคนเดินห้วยนาย
หลี-บ้านไร ่

เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดิน
ห้วยนายหลี-บ้านไร ่

สะพานคนเดิน
ห้วยนายหลี-

บ้านไร ่

300,000 300,000    จำนวนต้องการ
ผู้ใช้สะพานคน
เดิน 

ความสะดวกใน
การข้ามสะพาน 
 

กองช่าง 

170 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้น
นางทอง  

เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก
สายบ้านนางทอง 

ถนนหินคลุก
สายบ้านนาง

ทอง 

100,000 100,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
หินคลุก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

171 โครงการขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ข่าวสารใน
พื้นที่ หมู่ที่ 6 

เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 6 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึง 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมปาก
ทางเข้าพรุนาแด้ ขนาด 1.5 
x 1.5 ม. 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ท่อลอดเหลีย่ม
ปากทางเข้า 

พรุนาแด ้

400,000 400,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนจาก
น้ำท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง
เข้าสู่พรุนาแด ้

กองช่าง 

173 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง
ศาลาประจำหมู่บ้าน 

เพื่อต่อเติม/ปรับปรุงศาลา
ประจำหมู่บ้าน ด้าน
โครงสร้างอาคาร 

ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้
ศาลาหมูบ่้าน
ในการประชุม
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การประชุม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

174 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบ
อ่างเก็บน้ำพรุนาแด ้

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
รอบอ่างเก็บน้ำพรุนาแด ้

ไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

175 ขยายท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขุด
ลอกสายต้นซ้าน 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ท่อลอดเหลีย่ม
พร้อมขุดลอก
สายต้นซา้น 

400,000 400,000    จำนวนปริมาณ
น้ำท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

176 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ (CCTV)  
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัยด้วยระบบ
กล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 

กล้องวงจรปิด 
(CCTV)  ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

800,000 800,000    จำนวนความ
เสี่ยงท่ีจะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

177 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก 
หมู่ที่ 6 

6,000,000 6,000,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 
หมู่ที่ 6 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

178 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายขับ – เหมืองชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สายบ้าน
นายขับ 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

179 ขยายขอบถนนสายพรุนาแด้– 
ควนท้อน 
ก 4 x ย 762 ม. 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ถนนสายพรุนา
แด้– ควนท้อน 

990,000 990,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
บ้านนางทอง 

832,000 832,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

181 ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุาแด ้ เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณ
พื้นที่พรุนาแด้ 

ภูมิทัศน์พรุาแด ้ 500,000 500,000    จำนวนผ่านไป-
มา ท่องเที่ยว
พรุนาแด ้

ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

กองช่าง 

182 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดพัง
กิ่ง – บ้านนายคล่อง 
ก 4 ย 1,122 ม. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
วัดพังกิ่ง 

2,917,200 2,917,200    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

183 ยกระดับ ถนน คสล.สายบ้าน
นายจิต – เหมืองชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
บ้านนายจิต – 

เหมือง
ชลประทาน 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 6 บ้านพรุนาแด้ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

184 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    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

185 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงที่เดือดร้อนเรื่องน้ำ 

รถบรรทุกน้ำ 
ประจำเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

2,500,000 2,500,000    จำนวนผู้ร้องขอ
ความช่วยเหลือ
เรื่องน้ำ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เรื่องเร็วข้ึน 

กองช่าง 

186 ขุดลอกห้วยนายหลี ม.6-ม.4 
ตลอดสาย 

เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ขุดลอกห้วยนายหล ี 1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้
เดือดร้อนเรื่อง
น้ำท่วมขัง 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

187 ถนนหินคลุกสายบ้านนาย
นิคม -บ้านนางพัว 
 

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายนคิม -บ้าน
นางพัว 

ถนนหินคลุกสาย
บ้านนายนิคม -

บ้านนางพัว 
 

100,000 100,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

188 บุกเบิกถนนลูกรังสายหลังโรง
ยาง-บ้านนายสว่าง บุญแสง 

เพื่อบุกเบิกทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนลูกรังสายหลัง
โรงยาง-บ้านนาย

สว่าง 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้ถนน
บุกเบิก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

189 บุกเบิกถนนจากเหมือง
ชลประทาน – เปลววัดโคกโพธิ์ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนนจากเหมือง
ชลประทาน – 

เปลววัดโคกโพธ์ิ 

300,000 300,000    จำนวนผู้ต้องการ
ใช้ถนนบุกเบิก
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

190 จัดทำป้ายเขตสงวนพันธุ์สัตว์
น้ำ+ปรับแหล่งแหล่งน้ำเขต
สงวนหมู่ที่ 7 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ห้ามสงวนพันธุ์
สัตว์น้ำ 

100,000 100,000    จำนวนผู้ล่าสัตว์
น้ำ 

อนุรักษ์พันธ์สัตว์
น้ำ 

กองช่าง 

191 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำจุดสะพาน
เหรียง 

เพื่อก้ันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กรรม 

ฝายกั้นน้ำจดุ
สะพานเหรียง 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้น้ำใน
การเกษตรกรรม 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

192 ขยายไหล่ทาง คสล.ทุ่งเลียบ – 
ทุ่งเกาะไทร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ไหล่ทาง คสล.
ทุ่งเลียบ – ทุ่ง

เกาะไทร 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
สายทุ่งเลยีบ – 
ทุ่งเกาะไทร 

สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพื้นฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

193 ก่อสร้างถนน คสล.สายสนาม
กีฬาโคกโพธิ์ – หนองห้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ที่ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายสนามกีฬา

โคกโพธ์ิ 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

194 ขุดลอกคูระบายน้ำสายสะพาน
ตาพิณ-หลาเหวน 

เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน
พื้นที ่

คูระบายน้ำสาย
สะพานตาพณิ-

หลาเหวน 

200,000 200,000    จำนวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ระบายน้ำท่วมขัง กองช่าง 

195 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)สามแยกทุ่งเลียบ 

เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องวงจรปดิ
บริเวณสามแยกทุ่ง
เลียบ 

กล้องวงจรปิด 
หมู่ที่ 7 

500,000 500,000    จำนวนความเสี่ยง
ที่จะภัยใน
ลักษณะต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

196 โครงการทำคันนาดินหน้า
ฝายสายคลองลำ(บ้านนาย
เขียว เขียดแก้ว) 

เพื่อยกระดับคันนาดินหน้า
ฝายสายคลองลำ 

ยกระดับคันนา
ดินหน้าฝายสาย

คลองลำ 
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000    จำนวนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ประชาชนลด
ความเดือดร้อน
จากระดบัน้ำ 

กองช่าง 

197 ก่อสร้างเหมืองน้ำ คสล.แบบ
มีฝาปิดสายคลอง
ชลประทาน-สามแยกทุ่งเลยีบ 

เพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตร เหมืองน้ำ 
คสล.แบบมีฝา

ปิด 

500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้น้ำ
ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

198 ต่อเติมปรับปรุงศาลาประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อต่อเติม/ปรับปรุงศาลา
ประจำหมู่บ้าน ด้าน
โครงสร้างอาคาร 

ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000    จำนวนผู้ใช้
ศาลาหมูบ่้าน
ในการประชุม
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การประชุม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

199 เปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

ท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้
น้ำประปาหมู่ที่ 
7 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

200 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรสายคลองนา-เขา
ขันหมาก(ปรับปรุงฝาย) 

เพื่อลำเลียงน้ำใช้ใน
การเกษตรกรรม 

แหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 

500,000 500,000    จำนวนผู้ใช้น้ำ
ในการเกษตร 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
 

ถนน คสล. 
สายหลาเหวน-
เขาขันหมาก 

1,378,000 1,378,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

202 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
พิณ-เปลววัดโคกโพธ์ิ 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิก 
สายบ้านนาย
พิณ-เปลววัด

โคกโพธ์ิ 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

203 บุกเบิกถนน+ก่อสร้างสะพาน
สายทอนเคียน-นาโหนด 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางในการ
สัญจรไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
ทอนเคียน- 
นาโหนด 

500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้านพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public Policy)โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

204 ต่อเติมถนน คสล.สายโคก
โพธิ-์เหมืองใหม่ ก 4 x ย 
260 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.สาย
โคกโพธ์ิ-เหมือง

ใหม ่

676,000 676,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

205 บุกเบิกถนนสายหนองขุนสิทธ์ิ 
– หนองหลุมพอ 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางใน
การสญัจรไปมา 

ถนนบุกเบิกสาย
หนองขุนสิทธ์ิ – 
หนองหลุมพอ 

500,000 500,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

206 บุกเบิกถนน สายคลองนา – 
เขาขันหมาก 

เพื่อบุกเบิกเส้นทางใน
การสญัจรไปมา 

ถนนบุกเบิก สาย
คลองนา –  

เขาขันหมาก 

300,000 300,000    จำนวนผู้
ต้องการใช้
เส้นทาง 

ลดระยะทางใน
การสญัจร 

กองช่าง 

207 ก่อสร้างถนน คสล.คลอง
ชลประทาน-ต.ท่าแค 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 
 

ถนน คสล.คลอง
ชลประทาน- 

ต.ท่าแค 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการ  พัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคม 
  ➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

208 โครงการจดักิจกรรม พิธีทาง
ศาสนาและวันสำคัญตา่งๆเช่น
ประเพณีเดือนสิบ ประเพณี
ลอยกระทง วันเข้าพรรษาฯลฯ 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

สืบสานวันสำคัญ
ต่างในตำบลสมหวัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
การสืบสาน
ประเพณีต่อไป 

กองการศึกษา 

209 โครงการสืบสานประเพณีชัก
พระ 

เพื่อสืบสานประเพณีชักพระ
ต่อไป 

ประเพณีชักพระ 
ตำบลสมหวัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
การสืบสาน
ประเพณีต่อไป 

กองการศึกษา 

210 โครงการปลูกฝั่งคณุธรรม-
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝั่งคณุธรรมให้กับ
เด็ก-เยาวชน-ประชาชน 

จิตสำนึกท่ีด ี
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
การปลูกฝั่ง
จิตสำนึกท่ีด ี

กองการศึกษา 

211 โครงการวันผู้สูงอายุ (ประเพณี
รดน้ำผูสู้งอายุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
กิจกรรมร่วมกันในตำบล 

ผู้สูงอาย ุ
ตำบลสมหวัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้สูงอาย ุผู้สูงอายไุด้ทำ
กิจกรรมร่วมกับ
ลูกหลาน 

กองการศึกษา 

212 โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนา
คุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เทศบาลหิ้วปิ่นโตเข้าวดัฟัง
ธรรม 

พนักงานเทศบาล
หิ้วปิ่นโตเข้าวดั 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฟังธรรม 

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของผุ้
เข้าร่ม 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
        ➢ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

213 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำร ิ

เพื่อแนะแนวทางในหลัก
ปรัชญาการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำริใหม้ี
ความรู้คู่คณุธรรม 

เสรมิสร้างความ
เข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชดำร ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจ
ในหลักการณ์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชดำร ิ

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน        
    ➢ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

214 โครงการกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

เพื่อช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นใน
ตำบลสมหวัง 

กู้ชีพกู้ภัย 
ตำบลสมหวัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ป่วยใน
ตำบลสมหวัง 

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

สำนักปลดั 

215 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อจัดทำโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจ
หลักในการรักษา
สุขภาพ 

สำนักปลดั 

216 ทำหมันสุนัขจรจัด หมู่ที่ 1-7 เพื่อคุมกำเนิดสุนัขจรจัด  
หมู่ที่ 1-7 

หมันสุนัขจรจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสุนัขจร
จัด 

สุนัขจรจดัมีการ
คุมกำเนิด 

สำนักปลดั 

217 โครงการป้องกันโรคระบาดโค
วิด -19 

เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่
ระบาดโควิด-19ในพื้นที่
ตำบลสมหวัง 

ดูแลผู้กักตัว 
พื้นที่ตำบลสมหวัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้กักตัว
ในพื้นที่ 

ยับยั้งการแพร่
ระบาดโควิด-19
ในพื้นที่ตำบล
สมหวัง 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

218 ปรับปรุงสนามกีฬาบ้านไสคณุ
เปลือย 

เพื่อจัดเป็นสถานท่ีออกกำลัง
กาย,ลานกีฬาภายในหมู่บา้น 

สนามกีฬาบ้านไส
คุณเปลือย 

1,000,000 1,000,000    จำนวนผู้มา
ออกกำลังกาย
ภายในหมู่บ้าน 

สถานท่ีออกกำลัง
กาย,ลานกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

ส่วนการศึกษา,
กองช่าง 

219 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บ้านไสคณุเปลือย 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ บ้าน

ไสคณุเปลือย 

7,000,000 7,000,000    จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 

220 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ทต.สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ ทต.

สมหวัง 

7,000,000 7,000,000    จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 

221 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ศพด.สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรม,แข่งกีฬา ต่างๆ 

อาคาร
เอนกประสงค์ 
ศพด.สมหวัง 

7,000,000 7,000,000    จำนวนกิจกรรม
และประเภท
กีฬาท่ีแข่งขัน
ฯลฯ 

ใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
,แข่งกีฬา ต่างๆ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

222 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
สมหวังเกมส ์

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆภายในตำบล
สมหวัง 

นักกีฬา 
ตำบลสมหวัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เล่น
กีฬาภายใน
ตำบลสมหวัง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กองการศึกษา 

223 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน 

นักกีฬาในเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนผู้เล่น
กีฬาในเทศบาล 

ประสาน
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หน่วยงาน 

สำนักปลดั 

224 โครงการวันเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก 
ตำบลสมหวัง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวนเด็ก
ตำบลสมหวัง 

เด็กในตำบลได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 

225 ค่าอาหารเสรมินมสำหรับ
โรงเรียนวดัหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ
นมสำหรับโรงเรียนวัดหวัง 

โรงเรียนวดัหวัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมินม 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญาอุดมด้วยนวัตกรรมและสุขภาวะย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

226 ค่าอาหารเสรมินมสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สมหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลสมหวัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลสมหวัง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมินม 

กองการศึกษา 

227 สนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลสมหวัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลสมหวัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลสมหวัง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

228 ค่าอาหารเสรมินมสำหรับ
โรงเรียนวดัพังกิ่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินม
สำหรับโรงเรียนวัดพังกิ่ง 

โรงเรียนวดัพังกิ่ง 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมินม 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

229 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเงินเป็นเบีย้ยังชีพแต่ละ
เดือนแก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ
ตำบลสมหวัง 

7,336,800 7,336,800 7,336,800 7,336,800 7,336,800 จำนวนผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุมเีงินยัง
ชีพแต่ละเดือน 

สำนักปลดั 

230 เบี้ยคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้สำหรับผู้พิการ ผู้พิการ 
ตำบลสมหวัง 

1,651,200 1,651,200 1,651,200 1,651,200 1,651,200 จำนวนผู้พิการ ผู้พิการมเีงินยัง
ชีพแต่ละเดือน 

สำนักปลดั 

231 เบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้สำหรับสำหรับ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส ์
ตำบลสมหวัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส ์

 

ผู้ป่วยเอดส์มเีงิน
ยังชีพแต่ละเดือน 

สำนักปลดั 

232 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน(ยาเสพติและเอดส์) 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในการให้ความรูเ้รื่องยา
เสพติดและเอดส ์

เยาวชนและเด็ก 
ตำบลสมหวัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกลุ่มเสี่ยง
เด็กและเยาวชน 
ตำบลสมหวัง 

เยาวชนและเด็ก
ได้รับความรูเ้รื่อง
เอดส์และยาเสพ
ติด 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

233 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน
การทำกิจกรรมร่วมกัน 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

30,000 30,000    จำนวนผู้สูงอาย ุ กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลดั 

234 ก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลสมหวัง 

โรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลสมหวัง 

30,000 30,000    จำนวนผู้สูงอาย ุ กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

สำนักปลดั 

235 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์(อพม.)ประจำตำบล
สมหวัง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อพม.
ตำบลสมหวัง 

เพิ่มศักยภาพ อพม. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนสมาชิก 
อพม.ตำบล
สมหวัง 

สมาชิก อพม.
ตำบลสมหวังมี
สักยภาพในการ
ทำงานมากขึ้น 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่ 
       ➢ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ➢ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

236 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตำบลสมหวัง 

เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันให้
ความสัมพันธ์ครอบครัวใน
ชุมชนเข้มแข็ง 

พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตำบลสมหวัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ภูมิคุ้มกันให้
ความสัมพันธ์
ครอบครัวใน
ชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักปลดั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

237 กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ
ต่างๆร่วมกันหลายภาคส่วน 

เพื่อให้หลายภาคส่วนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีตำบลสมหวัง 

ปลูกต้นไม้ตำบล
สมหวัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีต้นไม้เพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3 ด้านการควบคุมมลพิษจากขยะน้ำเสีย ฝุ่นละอองกลิ่นและเสียง 
   ➢ แผนงานเคหะละชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

238 จัดซื้อรถเก็บขยะ 6 ล้อ แบบ
อัดท้าย 

เพื่อความเพิ่มปริมาณการเกบ็
และบรรทุกขยะไดมากข้ึน 

รถเก็บขยะ 
ทต.สมหวัง 

 2,000,000    จำนวนปริมาณการ
เก็บขยะ 

เก็บขยะได้มากข้ึน
เร็วข้ึน 

สำนักปลดั 

239 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อกำจัดขยะในพื้นที่ตำบล
สมหวัง 

การกำจัดขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนขยะในพ้ืนท่ี
ตำบลสมหวัง/เดีอน 

มีการกำจดัขยะ
ขยะในพ้ืนท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
   ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

240 ติดตั้งป้ายบอกทาง ทต.
สมหวัง ปากทางหัวถนนท่าน
ช่วย 

เพื่อบอกจุดสถานท่ีเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

บอกทาง  
ทต.สมหวัง 

50,000 50,000    จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

บอกจุดสถานท่ี
เทศบาลตำบล
สมหวัง 

ก่องช่าง 

241 ก่อสร้างถนน คสล.รอบสนาม
กีฬาเทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.รอบ
สนามกีฬาเทศบาลตำบล
สมหวัง 

ถนน คสล.รอบ
สนามกีฬา ทต.

สมหวัง 

600,000 600,000    จำนวนผู้ใช้ถนน
รอบสนามกีฬา ทต.
สมหวัง 

ถนน คสล.รอบ
สนามกีฬาเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

กองช่าง 

243 ปรับปรุง/ต่อเตมิ อาคาร
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อปรับปรุง/ต่อเตมิ อาคาร
เทศบาลตำบลสมหวัง 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ 
อาคาร ทต.สมหวัง 

500,000 500,000    จำนวนผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีในเทศบาล 

อาคารเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

กองช่าง 

244 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเตมิ 
โรงจอดรถเทศบาลตำบล
สมหวัง 

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ โรงจอดรถ 
ทต.สมหวัง 

300,000 300,000    จำนวนผู้จอดรถ
ของ ทต.สมหวัง 

มีโรงจอดรถที่
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
   ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

245 จัดซื้อวัสดสุำนักงานของ
เทศบาล+ตูเ้ก็บเอกสาร 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ทำงาน 

อุปกรณ์สำนักงาน 
ทต.สมหวัง 

500,000 500,000    จำนวนปริมาณงาน ความสะดวกในการ
ทำงาน 

สำนักปลดั 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองศึกษา 
246 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้และ

ทักษะในการทำงาน 
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในเทศบาล 
200,000 200,000    จำนวนผู้ที่จะเข้า

ร่วมอบรม 
เพิ่มความรู้ แก่
พนักงานเทศบาล 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 

สำนักปลดั 

247 บำรุง/รักษา/ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาล 

เพื่อบำรุง/รักษา/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

บำรุงทรัพย์สิน
เทศบาล 

100,000 100,000    จำนวนทรัพย์สิน
เทศบาล 

ทรัพย์สินสามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

ทต.สมหวัง 

248 จัดซื้อรถตัก/ขุด SCB แบบ
หน้าตักหลังขุด 

เพื่อการใช้งานแบบ
เอนกประสงค์ 

รถตัก/ขุด SCB 1,500,000 1,500,000    จำนวนปริมาณงาน
ที่ต้องใช้รถ หน้า
ตัก/ขุด 

สามารถใช้งานใน
แบบเอนกประสงค ์

กองช่าง 

249 จัดซื้อรถตู้ 12 ท่ีนั่ง  เพื่อใช้ในการเดินทางของ
เทศบาลแบบหมู่คณะ 

รถตู้ 12 ท่ีนั่ง 1,500,000 1,500,000    จำนวนการเดินทาง
แบบหมู่คณะ 

ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางแบบหมู่
คณะ 

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
   ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

250 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.สมหวัง เพื่อเพ่ิมทัศนียภาพของ
เทศบาล 

ทัศนียภาพเทศบาล 200,000 200,000    จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพิ่มความสวยงาม
ของเทศบาล 

สำนักปลดั 

251 โครงการทาสีอาคารเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

เพื่อปรับปรุงสีอาคารให้ดู
สวยงาม 

สีอาคารเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

50,000 50,000    จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

เพิ่มความสวยงาม
ของเทศบาล 

ทต.สมหวัง 

252 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง
พร้อมระบบห้องประชุม
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อซ่อมแซมเครื่องขยาย
เสียงพร้อมระบบห้องประชุม
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เครื่องขยายเสียง
ห้องประชุม

เทศบาลตำบล
สมหวัง 

50,000 50,000    จำนวนผู้ใช้ห้อง
ประชุมเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

ระบบเสียงตามสาย
สามารถใช้งานได้
ปกติ 

ก่องช่าง 

253 ปรับปรุงห้องสุขาเทศบาล
ตำบลสมหวัง จำนวน 3จดุ 

เพื่อปรับปรุงห้องสุขาเทศบาล
ตำบลสมหวัง จำนวน 3จดุ 

ห้องสุขา 
เทศบาล 

300,000 300,000    จำนวนผู้เข้าห้อง
สุขาเทศบาล 

ผู้ปฏิบัติงาน
เทศบาลและผูม้า
ติดต่อสะดวกต่อ
การใช้ห้องสุขา 

กองช่าง 

254 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหลัง
เก่า 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร
หลังเก่าใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

อาคารหลังเกา่ดีรับ
การปรับปรุง/ต่อ

เติม 

300,000 300,000    จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น 
   ➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

255 ต่อเติมอาคารเทศบาลตำบล
สมหวังจัดตั้ง ONE STOP 
SERVICE 

เพื่อใช้จัดตั้งเป็นศูนย์ ONE 
STOP SERVICE 

ศูนย์ ONE STOP 
SERVICE 

300,000 300,000    จำนวนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

256 ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงเก็บของ
เทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อเก็บของเทศบาลตำบล
สมหวัง 

โรงเก็บของ
เทศบาลตำบล

สมหวัง 

1,000,000 1,000,000    จำนวนพัสดุที่ไม่มี
ห้องเก็บ 

เทศบาลตำบล
สมหวังมีของเก็บ
ของที่ใช้ 

กองช่าง 

257 ก่อสร้างรั้วคอนกรตีด้านข้าง
ทั้ง รอบเทศบาลตำบลสมหวัง 

เพื่อให้มีรั้วกัน บริเวณ
อาคารที่ได้ มาตรฐานและ
เป็น การป้องกันอันตราย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

รั้วคอนกรีต
ด้านข้างทั้ง รอบ
เทศบาลตำบล

สมหวัง 

1,500,000 1,500,000    จำนวนรั้วที่ก่อสร้าง มีรั้วกัน บริเวณ
อาคารที่ได้ 
มาตรฐานและเป็น 
การป้องกัน
อันตราย ในชีวิต
และทรัพยส์ิน ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

258 ก่อสร้างหอประชุมเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

เพื่อก่อสร้างหอประชุม
เทศบาลตำบลสมหวัง 

หอประชุมเทศบาล
ตำบลสมหวัง 

7,000,000 7,000,000    จำนวนกิจกรรมที่
ต้องการใช้สถานท่ี
หอประชุม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสมหวังมี
สถานท่ีหอประชุม
ใช้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตำบลสมหวัง 

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และคมนาคมและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีน่าอยู่และทันสมัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเสริมสร้างความเข็มแข้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
     ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 

259 โครงการจดัทำแผนพัฒนา
ตำบลสมหวัง 

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลสมหวัง 

แผนพัฒนาตำบล
สมหวัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

กรอบวางแนวทาง
ในการจัดเทศ
บัญญัติและ
โครงการต่างๆ 

สำนักปลดั 

260 สนับสนุนการเลือกตั้งตาม
แบบระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามแบบประชาธิปไตย
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง 

ข้าราชการการเมือง
ที่มาจากจากการ

เลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย 

20,000 20,000    จำนวนผู้ใช้สิทธ์ิ
ในช่วงเลือกตั้ง 

ได้ข้าราชการ
การเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรง 

สำนักปลดั 


