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ค ำน ำ 

  เทศบาลต าบลลาดยาว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เนื่ องด้วย         
กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ      
พ.ศ.2560 ข้อ 7ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปีโดย
ก าหนดข้ันตอน และเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
ในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชน และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน     
ที่แถลงต่อสภาฯ ซึ่งสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้
อย่างแท้จริง 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับนี้  เทศบาลต าบลลาดยาวได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน น ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสภาพการณ์พัฒนาท้องถ่ินในระยะ 5ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งหวังที่
จะให้เทศบาลต าบลลาดยาวได้รับการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่พึงประสงค์และปรารถนาร่วมกัน       
ย่อมก่อให้ เกิดการพัฒนาที่มี ดุลยภาพทั้ งมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอนึ่งการน าแผนไปสู่การปฏิบัติจริงได้น้ันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสถานะการคลังและ
งบประมาณของเทศบาลในช่วงระยะเวลาน้ันๆ 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลลาดยาวจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลลาดยาว 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 2 

สำรบัญ 

หน้ำ 
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐำน        
1. ด้านกายภาพ          1 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง        1-2 
3. ประชากร          2-3 
4. สภาพทางสงัคม         3-5 
5. ระบบบรกิารพื้นฐาน         6-7 
6. ระบบเศรษฐกจิ         7 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     8 
8. ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม        8 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ         8 
10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)         8 
 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค      9-13 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      14-20 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน        21 
 
 

ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิ่นไปสู่กำรปฏบิตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน       22-23 
2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน         
 - ผ.01          24-31 
 - ผ.02          32-149 
 - ผ.02/1         150-165 
 - ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์)        166-197 
 
 

ส่วนที่4 กำรตดิตำมและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์       198 
2. ผลที่ได้รบัจากการด าเนินงาน          198 
3. สรุปผลการพฒันาท้องถ่ิน        199-201 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต     201-202 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนฯ     204-216 
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1. ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
เทศบาลต าบลลาดยาว ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของอ าเภอลาดยาว โดยมีพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล

ลาดยาวล้อมรอบ  ขนาดพื้นที่ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,362.5 ไร่   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลลาดยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างและลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่

ทิศตะวันออก  บางคนเรียกว่าตามลักษณะทางน้ าไหล เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีล าน้ าเป็นขอบคัน
แน่นอน  ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ าจะไหลลาดเป็นทางยาว 

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะภูมอิากาศ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เมษายน 

ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีลักษณะของดินเป็นดินตะกอน ทีเ่กิดจากการทบัถมของตะกอนที่ไหลมากบั

น้ าป่าไหลหลากจากอุทยานแหง่ชาติแม่วงก์ลงมาตามล าดับ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
 เทศบาลต าบลลาดยาวมีแหล่งน้ า 2 แห่ง คือ  ล าเหมืองสาธารณะ(คลองขุนลาด) และ สระประปา 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม ้
 เทศบาลต าบลลาดยาวเป็นพื้นทีเ่ขตเมือง ท าให้ไม่มปี่าไม้ 
 
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 2.1 เขตกำรปกครอง 
 เทศบาลต าบลลาดยาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 ชุมชน ได้แก่   

1) บ้านเหนือ 
2) บ้านเหนือ 3 
3) วัดศรีสุธรรมาราม 
4) วัดลาดยาว 
5) ศาลเจ้าแม่ลาดยาว 
6) หัวยาง 
7) สวนธรรมประทีป 
8) บ้านหนองไทร 
9) หนองกวาง 1 
10) หนองกวาง 2 

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
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11) หนองกวาง 3 
12) เกาะอีเพลิน 
13) ศาลเจ้าพ่อลาดยาว 
14) ศาลเจ้าพ่อลาดยาว2 
15) ตลาดกลาง 

2.2 กำรเลือกต้ัง 
 ฝ่ำยนิติบัญญัติ  ได้แก่สภาเทศบาล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จ านวน  2  เขต  มีก าหนดวาระคราวละ  4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง 

 ฝ่ำยบริห ำร  ได้ แก่ น ายก เทศมนตรี   ซึ่ งม าจากก ารเลื อกตั้ ง โดยตรงเป็ นผู้ บ ริห ารแล ะมี 
คณะผู้บริหาร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีมิใช่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย  รองนายกเทศมนตรี 
จ านวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน 

3. ประชำกร 
 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกรปี 2562 
จ านวนประชาการแยกตามเพศ 

ชำย(คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
3,138 3,433 6,571 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  
เพศชาย ร้อยละ 47.75 
เพศหญงิรอ้ยละ 52.25 
 

สัญชำต ิ จ ำนวน (คน) 
ชำย หญิง รวม 

ไทย 3,126 3,424 6,550 
จีน 8 6 14 

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย/จีน 16 12 28 
รวม 3,138 3,433 6,571 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว ส่วนใหญ่มสีัญชาติไทย ร้อยละ 99.68 
รองลงมาคือสัญชาติจีน ร้อยละ 0.21 
และสญัชาติอื่นๆ ร้อยละ 0.11 
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3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

เกณฑ์อำยุ ปี พ.ศ. 
จ ำนวน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
แรกเกิด –18 ปี (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 549 508 1,057 

 2562 584 521 1,105 
19 –60 ปี (เฉพาะสญัชาติไทย) 2559 1,853 1,957 3,810 

 2562 1,739 1,839 3,578 
60 ปีข้ึนไป (เฉพาะสัญชาติไทย) 2559 712 996 1,708 

 2562 803 1064 1,867 

รวม 
2559 3,114 3,461 6,575 
2562 3,126 3,424 6,550 

บุคคลที่มสีิทธิเลือกตั้ง 2559 2,328 2,749 5,077 
 2562 2,376 2,745 5,121 

บุคคลที่ต้องข้ึนทะเบียนทหาร 2559 29 0 29 
 2562 28 0 28 

บุคคลที่ต้องเข้ารบัเกณฑ์ทหาร 2559 22 0 22 
 2562 28 0 28 

 

ที่มา: ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลลาดยาว ณ เดือน เมษายน 2562 
 

4. สภำพทำงสังคม 
4.1 กำรศึกษำ 

  ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว  มีโรงเรียน  4แห่ง และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก  1  แห่ง  มีจ านวนครูทั้งสิ้น   96 คน และจ านวนนักเรยีนทั้งสิ้น  2,242  คน 

โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ในสังกัด 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวนครู(คน) จ ำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ท ำกำร
สอน 

ไม่ได้ท ำ
กำรสอน 

รวม 

โรงเรียนอนบุาลลาดยาว 2559 1 37 52 1 53 1,322 
 2560 1 37 51 1 52 1,340 
 2561 1 37 51 2 53 1,327 
โรงเรียนบูรพาศึกษา  1 17 22 1 23 457 
โรงเรียนอนบุาลเสริมสวัสดิ์วิทยา  1 7 7 - 7 229 
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โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว  1 1 2 - 2 34 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
ลาดยาว 

 1 6 10 - 10 208 

ที่มา : ร.ร.อนุบาลลาดยาว, ร.ร.บูรพาศึกษา , ร.ร.อนบุาลเสริมสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เมษายน พ.ศ.2562) 

4.2 สำธำรณสุข 
เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถิติข้อมลูเกี่ยวกับคลินกิสถานพยาบาลและร้านขายยา ดังนี ้
คลินิก/สถานพยาบาล 

  1. คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน   จ านวน  4 แห่ง 
  2. คลินิกทันตแพทย ์    จ านวน  2 แห่ง 
  3. สถานพยาบาล    จ านวน  3 แห่ง   
  4. ร้านสัตวแพทย ์    จ านวน  2 แห่ง     

ร้านขายยา 
  1. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  10 แห่ง 
  2. ร้านขายยาแผนโบราณ    จ านวน  1  แห่ง  
 

4.3 อำชญำกรรม 

ประเภทคดี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

คดีที่
เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหำ คดีที่
เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหำ คดีที่
เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหำ 

-คดีอุกฉกรรจ์ และสะเทอืนขวัญ - - - - - - - - - 
-คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
 ร่างกายและเพศ 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

12 
 

1 
 

1 
 

1 
 

-คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์  2 2 2 4 3 6 4 3 3 
-คดีที่น่าสนใจ - - - - - - - - - 
-คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 31 31 31 28 28 28 6 6 6 
-คดีอุบัติเหตุทางจราจร 4 4 4 3 3 3 1 ตาย ตาย 
 

ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดยาว (เมษายน พ.ศ.2562) 
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4.4 ยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลลาดยาว จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรลาดยาว     

ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่
พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลฯ ที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า  

 

4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และพ.ศ.2562 เทศบาลต าบลลาดยาว ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

 ปีงบประมำณ จ ำนวน (รำย) งบประมำณ (บำท) 
ผู้สงูอายุที่ได้รบัเบี้ยยังชัพ 2559 1,081 8,713,200 
 2562 1,124 9,082,800 
ผู้พิการที่ได้รบัเบี้ยยังชีพ 2559 161 1,545,600 
 2562 197 1,891,200 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 2559 6 36,000 
 2562 6 36,000 
** ค านวณจากฐานข้อมูลปจัจบุัน 
 

เบ้ียผู้สูงอำยุ 

ล ำดับ ช่วงอำยุ ผู้สูงอำยุ(ชำย) ผู้สูงอำยุ(หญิง) รวม(รำย) 
1. อายุ 60-69 ปี(600บาท) 211 ราย 360 ราย 571 ราย 
2. อายุ 70-79 ปี   (700บาท) 128 ราย 215 ราย 343 ราย 
3. อายุ 80-89 ปี   (800บาท) 63 ราย 116ราย 179 ราย 
4. อายุ 90 ปีข้ึนไป (1,000 บาท) 5 ราย 26 ราย 31 ราย 
  รวมทั้งสิ้น 407 ราย 717 ราย 1,124 ราย 

 

เบ้ียควำมพิกำร 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน ผู้สูงอำยุ(ชำย) ผู้สูงอำยุ(หญิง) รวม(รำย) 
1. (800บาท) 103 ราย 94 ราย 197 ราย 
  รวมทั้งสิ้น 103 ราย 94ราย 197 ราย 
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เบ้ียผู้ป่วยเอดส์ 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน ผู้สูงอำยุ(ชำย) ผู้สูงอำยุ(หญิง) รวม(รำย) 
1. (500บาท) 4 ราย 2 ราย 6 ราย 
  รวมทั้งสิ้น 4 ราย 2ราย 6 ราย 

 

ที่มา : งานพัฒนาชุมชนข้อมลู ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 

5. ระบบบรกิำรพื้นฐำน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร จ านวน 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
ลาดยาว และท่ารถตูล้าดยาว บริเวณทางเข้าหน้าวัดลาดยาว 
 

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
  การบริการไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว  ในปี พ.ศ.2562 
มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 25,687 ราย  ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอ าเภอ รวม 7,053,998.56 ล้านยูนิต 

กำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำในเขตอ ำเภอลำดยำว ปี พ.ศ.2560-2562 

ปริมำณกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า(ล้านยูนิต) 
- ที่อยู่อาศัย 
- ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- สถานที่ราชการและสาธารณะ 
- อื่นๆ 

25,363 
5,703,813.53 
2,990,246.62 
2,540,648.83 

119,053.08 
53,865 

25,674 
6,768,110.06 
3,247,645.56 
3,324,712.16 

136,609.88 
59,143 

24,687 
7,053,998.56 
3,868,930.44 
2,983,559.52 

141,145.60 
60,363 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดยาว (เมษายน 2562) 
 

 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 1.23  และไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลงจากปี 
2561 ร้อยละ 3.84 แต่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561  เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.66 และไตรมาสแรก
ของปี 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.22  
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5.3 ด้ำนประปำ 
  ปี พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการประปา 1 แห่ง  ได้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอลาดยาว  สามารถผลิตน้ าประปาโดยเฉลีย่ 168 ลบ.ม. / ชม.  มีก าลังการผลิตรวม ทั้งสิ้น 1,453,080 ลบ.ม. 
ซึ่งสามารถบริการประชาชน  จ านวน  6,623 ราย 

ปริมำณ (ลบ.ม.) พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ก าลังการผลิตลบ.ม./ชม. 1,331,081 1,488,554 362,521 

น้ าที่ผลิตได้ ลบ.ม. 1,233,889. 1,377,278 341,371 
ปริมาณน้ าทีจ่ าหน่าย ลบ.ม. 1,061,073 1,128,191 276,298 

ปริมาณน้ าทีจ่่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ลบ.ม. 

0 6,031 8 

จ านวนผู้ใช้(ราย) 5,785 ราย 5,907 ราย 5,932 ราย 
 
ที่มา : ส านักงานการประปาลาดยาว (เมษายน 2562) 
 จ านวนผู้ใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 2.11  และไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.42  ปริมาณการใช้น้ าประปา ปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560  ร้อยละ 6.89 และไตรมาสแรกของปี 2562 
มีการใช้น้ าคิดเป็นร้อยละ 24.36 ของปี 2561 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

1)  โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 
  ข้อมูล จปฐ. ด้านประเภทอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ.2559  ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ (รับจ้างทั่วไป 27.41 %) (ค้าขาย 22.11 %) (ก าลังศึกษา 15.39 %) (ไม่มีอาชีพ 8.92 %) และ 
(รับราชการ 7.38%) ตามล าดับ 

 
2)  สถำนประกอบกำรด้ำนพำณิชยกรรมในเขตเทศบำลต ำบลลำดยำว (ปี พ.ศ. 2558) 

  -  สถานีบริการน้ ามัน   มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  ร้านสะดวกซือ้  มีจ านวน  5 แห่ง 
  -  ตลาดสดเอกชน   มีจ านวน  1 แห่ง 
 

3)  สถำนประกอบกำรด้ำนบริกำรภำยในเขตเทศบำลต ำบลลำดยำว (ปี พ.ศ. 2558) 
  -  ธนาคาร    มีจ านวน  6 แห่ง 
  -  โรงแรม    มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  แมนช่ัน  มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  ห้องพัก    มีจ านวน  2 แห่ง 
  -  รีสอร์ท  มีจ านวน  1 แห่ง 
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4)  กำรอุตสำหกรรม 
  สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  4 แห่ง 
  -  โรงงานสีข้าว  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานทอผ้า  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตยา  มีจ านวน  1 แห่ง 
  -  โรงงานผลิตกระเป๋า มีจ านวน  1 แห่ง 
 

5)  แหล่งท่องเท่ียว 
  พื้นที่ เทศบาลต าบลลาดยาว  มีถนนทางหลวงที่ผ่านไปยังที่มีแหล่งท่องเที่ยว  เช่น จังหวัด  
อุทัยธานี   ก าแพงเพชร ชัยนาทและพิษณุ โลก โดยแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ใกล้ เคียง เช่น ทุ่ งหินเทิน   
แก่งเกาะใหญ่  น้ าตกแม่เรวา  น้ าตกคลองลาน  น้ าตกคลองน้ าไหล  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลลาดยาวได้จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ในวัด
ลาดยาว ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 

 7.1 ด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มี ล าเหมืองสาธารณะไหลผ่าน เป็นแนวยาวเริ่มต้นตั้งแต่ทิศตะวันตก    
ไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ  2,400 เมตร ซึ่งจะมีน้ ามากในฤดูฝน(ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
 

 7.2 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค) 
  เทศบาลต าบลลาดยาว มีการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
8. ศำสนำประเพณีวัฒนธรรม 
 8.1 กำรนับถือศำสนำ  

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลลาดยาวส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ข้อมูลด้านศาสนาในเขต
เทศบาลต าบลลาดยาว ปี พ.ศ.2559  มีดังนี ้

  -  วัด   จ านวน  3 แห่ง 
  -  ส านักสงฆ์  จ านวน  1 แห่ง 
  -  ศาลเจ้า  จ านวน  1 แห่ง 

-  โบสถ์ครสิต ์  จ านวน  2 แห่ง 
-  มัสยิด   จ านวน  1 แห่ง 
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 8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  -  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่  

-  ประเพณีวันสงกรานต์  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  
-  ประเพณีวันออกพรรษา  
-  ประเพณีวันลอยกระทง  
-  ประเพณีงานประจ าปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว 
-  ประเพณีตักบาตรเทโว 

9. ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 9.1น้ า– ไม่มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
 9.2 ป่าไม้ – ไม่มีป่าไม้ 
 9.3 ภูเขา – ไม่มีภูเขา 
 
10. อื่นๆ (ถ้ำมีระบดุ้วย) – 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงแผนพฒันำระดบัมหภำค 
 

  1.1 ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้ำน 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 
 1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 
  ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย์ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสังคม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 

 ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : การบรหิารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 : การพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 9 : การพฒันาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
 

  1.3.1 แผนพัฒนำภำคเหนือ 
   พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน  
 

   เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
 

“ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 

 

  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกจิบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มอย่าง

ยั่งยืน  และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง  รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ          
ที่มีศักยภาพสงูด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ  และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกจิของภาค 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรปูทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มสูง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาระบบดูแลผูสู้งอายุอย่างมสี่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟปู่าต้นน้ าให้คงความสมบรูณ์ จัดระบบบรหิารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เช่ือมโยงพืน้ที่เกษตรใหท้ั่วถึง  ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิหมอกควัน อย่างยั่งยืน 

 
1.3.2 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 2 
        (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม  การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมล ้าค่า  ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

 

  ประเด็นกำรพัฒนำ 
1. พัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรปู การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วย

นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาศักยภาพทางการทอ่งเที่ยว ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในยุคดจิิตอลเพื่อคน   

ทั้งมวล 
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  1.3.3 แผนพัฒนำจังหวัดนครสวรรค์  
   ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2565) 
      

เป้าหมายการพัฒนา  

“จังหวัดนครสวรรค์คนธรรมดี  ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
 

ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
               ด้วยแนวทางการพัฒนา 
               เมืองสวรรค์ 

 1 .เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ 
1. จัดการศึกษาและฝกึอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 
2. ยกระดับเกษตรสูเ่กษตรอินทรีย ์
3. วางระบบขนสง่และศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
4. ประสอบการณ์ทอ่งเที่ยวเมืองแหง่ความสุข 

ประเด็นที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
                และสร้างสงัคมพอเพียง 
  

1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

ประเด็นที่ 3  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 

1. อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ 
2. จัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพฒันาการใช้พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม้ีประสทิธิภาพ 

ประเด็นที่ 4  เสรมิสร้างธรรมภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

1. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ด ี
2. พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีอย่างยัง่ยืน 
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1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์  เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะ       
ที่มีคุณภาพ” 

มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 1.  พัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว 

3.  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

1. ส่งเสรมิและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมให้พึง่พาตนเองได ้

3. ส่งเสรมิการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี

4. ส่งเสรมิอาชีพเพือ่เพิม่รายได้ให้แกป่ระชาชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็ก และประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย 

4.  การอนุรักษ์และสบืสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์
ชาวบ้าน 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา       
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ินและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

5.  เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 1.  ส่งเสริมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

6.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มปีระสทิธิภาพอย่างยั่งยืน 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิง่แวดล้อม 

2. ส่งเสรมิการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน      
เพื่อชุมชน 

7.  การสร้างธรรมาภิบาล และการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการ
ให้บรกิารประชาชน 

3.  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

 
 
1.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอลำดยำว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

ชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประชาชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและ    

อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 น ากระบวนการประชารัฐ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เกิด

ความเข้มแข็งและอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน 
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2.ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลต ำบลลำดยำว) 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 

“เทศบาลต้าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั นน้า ที่มีการบริหารและบริการที่มีคุณภาพ 
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 2.2 ยุทธศำสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที ่1การสร้างมลูค่าเพิม่ทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสกุ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมใหม้ีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 2.3 เป้ำประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู ่
2. ยกระดับคุณภาพการบรกิารสาธารณะเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง เสมอภาคและ
เป็นที่พงึพอใจ 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบรกิารสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว 
 

 2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
 

ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลลาดยาว มากกว่ารอ้ยละ 
90 ภายในปี พ.ศ.2564 

 
 2.6 กลยุทธ ์
  - พัฒนาระบบคมนาคมเพือ่ท าการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
  - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - พัฒนา สง่เสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
  - ส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุนทางเศรษฐกจิและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  - พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
  - สนับสนุนและสง่เสรมิการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมใหส้ามารถพึง่ตนเองได้ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มสีถานทีส่ าหรับ 
  ออกก าลังกายพักผอ่นหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดี 
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- ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพฒันาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพฒันาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 
-ส่งเสรมิและพฒันาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- พัฒนาและสง่เสรมิผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบ้านในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
- ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและจัดท าผงัเมืองรวม 
- การอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสทิธิภาพ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสงัคมในการบรหิาร  
  จัดการท้องถ่ิน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการบรกิารประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลต าบลลาดยาว      

ได้ให้ความส าคัญการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และได้ควรค านึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอ านาจหน้าที่  จึงได้
ก าหนดจุดยืนเรื่อง การพัฒนาการเกษตรที่สมดุล การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว             
เชิงวัฒนธรรม    ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 
เน้นเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม การท่องเที่ยว  และวัฒนธรรมล้ าค่า  และพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

 2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลลาดยาว พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความมั่นคง 

ด้านการสรา้ง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาต ิ

ฉบับที่ 12 

การเสริมสรา้งและ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศสูค่วามมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครฐัการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ   

โลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรปู การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ดว้ย
นวัตกรรม เพื่อสรา้งมูลค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
เพ่ือคนทั้งมวล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

นครสวรรค ์

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้วยแนวทางการพัฒนาเมือง
สวรรค ์

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และสร้างสงัคมพอเพียง 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เสริมสร้างธรรมภบิาลเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 
 

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   

พัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การอนุรักษ์และสืบสาน  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน 

เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ
เทศบาลต าบล

ลาดยาว 
 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร       
การค้าที่สมดุลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมี
คุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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2.9 แผนผังยุทธศำสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- พัฒนาระบบคมนาคมเพือ่ท าการค้าและขนส่ง  
สินค้าทางการเกษตร 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
- พัฒนา สง่เสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทาง

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรปู 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุนทางเศรษฐกจิและ

กลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
- สนับสนุนและสง่เสรมิการลดต้นทุนการผลิตทาง

การเกษตร 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
 

- ส่งเสริมและพฒันาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสมัพันธ์การ

ท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
- พัฒนาและสง่เสรมิผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและ

ปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

วิสัยทัศน ์ เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรช้ันน า ที่มกีารบรหิารและบริการทีม่ีคุณภาพ สู่ความเป็นเมอืงนา่อยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้า
ที่สมดุลและโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม    
น าความรู้และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้องเสมอภาค และ
เป็นที่พึงพอใจ 

 

กลยุทธ์ 
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- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้

- ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลัง
กายและจัดให้มสีถานที่ส าหรบั 

 ออกก าลงักายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัย

คุณภาพชีวิตที่ดี 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทา

ความเดือดร้อนแกป่ระชาชน 
- ส่งเสริมและพฒันาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพฒันาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 

- ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางและ
จัดท าผงัเมืองรวม 

- การอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการประชาสงัคมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการบริการ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรกัษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง 

 

แผนงาน 
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2.10 รำยละเอียดยุทธศำสตร ์
ควำม

เชื่อมโยง 
กับ

ยุทธศำสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร ์
อปท.ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงำน 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

1 1,2 1,3 ยกระดับ
คุณภาพการ

บริการ
สาธารณะฯ 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

80 80 85 90 90 หน้า 
32-64 

121-123 

ตามแบบ 
ผ 02-03 

กองช่าง 
กองวิชาการฯ 

กองคลงั 
 

ทุกส่วน 

2 3,4,5 2,4 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
สู่ความเป็น
เมืองน่าอยู ่

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

80 80 85 90 90 หน้า 
65-120 
124-126 

ตามแบบ 
ผ02-03 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
ส านักปลัดฯ 

ทุกส่วน 

3 6 5 ยกระดับ
คุณภาพการ

บริการ
สาธารณะฯ 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

80 80 85 90 90 หน้า 
127-132 

ตามแบบ 
ผ02-03 

กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วน 

4 7 6 -พัฒนา
คุณภาพชีวิต
สู่ความเป็น
เมืองน่าอยู ่

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

80 80 85 90 90 หน้า 
133-149 

ตามแบบ 
ผ02-03 

ส านักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

ทุกส่วน 
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3 กำรวิเครำะห์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1.เป็นเทศบาลขนาดกลางที่ มี ความพร้อมด้ านการบริการและมี ขี ด

ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 

ติดตามการด าเนินงานของเทศบาล 
3.มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง 
4.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
5. มีกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็ง เช่น อสม. เป็นต้น 
6.มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของเทศบาลฯ  
  ที่มีมาตรฐาน 
7.หน่วยงานราชการอ่ืนๆ อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจนเกินไป 

1. เทศบาลต าบลลาดยาวขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

2. ขาดการจัดระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่าง
เคร่งครัด 

3. การขยายตัวของเมืองท าได้ยากเพราะติดที่ระเบียบและข้อกฎหมาย 
4.ปัญหาการรุกล้ าที่ทางสาธารณะต่างๆ 
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขต

เมืองที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ น้ าเสียและปัญหามลพิษ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

6. ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

7. ขาดตลาดสดของเทศบาล 
8. ไม่มีที่สาธารณะในเขตเทศบาล 

3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
โอกำส ( Opportunities : O) อุปสรรค (Threat :T) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรส่วนท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่
และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

5. แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
7. เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์“จังหวัดนครสวรรค์คนธรรมดี  

ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
8. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม

ภาคเหนือและภาคกลาง 

1.กฎหมายเก่ียวกับการยุบรวม อปท.ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้กับท้องถิ่น 

3.อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 
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1.ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน 
 

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน 
สนับสนุน 

1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร การค้าทีส่มดลุ และ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ทุกส่วน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา ทุกส่วน 

2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีคุณธรรมน าความรู้และเกิด
ความผาสุก 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ทุกส่วน 
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วน 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วน 
เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วน 
สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

กองการศึกษา ทุกส่วน 

ด้านบริหารทั่วไป บรหิารงานทั่วไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส่วน 

การรกัษาความสงบ
ภายใน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทุกส่วน 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง กองการศึกษา ทุกส่วน 
3 การสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ด้านบริหารทั่วไป บรหิารงานทั่วไป กองวิชาการและ

แผนงาน 
ทุกส่วน 

4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา ทุกส่วน 

5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วน 

ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
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ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน 
สนับสนุน 

6 การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป บรหิารงานทั่วไป ส านักปลัด 
เทศบาล/กองคลัง 

ทุกส่วน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองวิชาการและ
แผนงาน/กอง

การศึกษา 

ทุกส่วน 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุกส่วน 
เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกส่วน 
การศึกษา กองการศึกษา ทุกส่วน 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลลาดยาว 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบำลต ำบลลำดยำว 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565  รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
กำรเกษตร กำรค้ำที่สมดุล
และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
1.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

1.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 58 45,310,000 61 62,114,000 58 59,892,000 58 59,892,000 58 59,892,000 293 287,100,000 
1.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 1,620,000 4 1,620,000 4 1,620,000 4 1,620,000 4 1,620,000 20 8,100,000 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

- - - - - - - - - - - - 

1.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
1.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 62 46,930,000 65 63,734,000 62 61,512,000 62 61,512,000 62 61,512,000 313 295,200,000 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.กำรพัฒนำคนให้มีคณุภำพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรมน ำควำมรู้และเกิดควำมผำสุก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 606,000 10 616,000 10 616,000 10 616,000 10 616,000 47 3,070,000 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 1,292,000 10 1,292,000 10 1,292,000 10 1,292,000 10 1,292,000 50 6,460,000 
2.3 แผนงานการศึกษา 30 25,006,400 41 33,967,300 38 33,337,300 39 33,457,300 39 33,457,300 187 159,225,600 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 16 1,253,500 16 1,253,500 16 1,253,500 16 1,253,500 16 1,253,500 80 6,267,500 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 7,000,000 4 7,500,000 3 3,700,000 3 3,700,000 3 3,700,000 16 25,600,000 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 550,000 6 550,000 5 400,000 6 550,000 6 550,000 29 2,600,000 
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 14 8,740,000 15 8,750,000 15 8,750,000 15 8,750,000 15 8,750,000 74 43,740,000 
2.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
2.9 แผนงานงบกลาง 5 11,024,800 5 11,024,800 5 8,750,000 5 8,750,000 5 11,174,800 25 50,724,400 

รวม 91 55,472,700 107 64,953,600 102 58,098,800 104 58,368,800 104 60,793,600 508 297,687,500 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.กำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชำติ 

            

3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 20 5,000,000 

3.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
3.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

3.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

3.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

- - - - - - - - - - - - 

3.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
3.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 20 5,000,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบำลต ำบลลำดยำว 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนตำม
แนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

            

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 550,000 
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ - - - - - - - - - - - - 
4.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
4.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 550,000 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

            

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 8 7,315,000 9 9,825,000 9 9,825,000 9 9,825,000 9 9,825,000 44 46,615,000 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ - - - - - - - - - - - - 
5.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
5.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 8 7,315,000 9 9,825,000 9 9,825,000 9 9,825,000 9 9,825,000 44 46,615,000 
 
 
 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 33 

 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
และกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

            

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 17,493,000 24 17,493,000 24 17,493,000 24 17,493,000 24 17,493,000 120 87,465,000 
6.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

6.3 แผนงานการศึกษา 1 2,800,000 1 2,800,000 1 2,800,000 1 2,800,000 1 2,800,000 5 14,000,000 
6.4 แผนงานสาธารณสุข 1 2,808,000 1 2,808,000 1 2,808,000 1 2,808,000 1 2,808,000 5 14,040,000 
6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,180,000 2 1,180,000 2 1,180,000 2 1,180,000 2 1,180,000 10 5,900,000 
6.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 116,000 3 116,000 3 116,000 3 116,000 3 116,000 15 580,000 

6.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

- - - - - - - - - - - - 

6.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
6.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 31 24,397,000 31 24,397,000 31 24,397,000 31 24,397,000 31 24,397,000 155 121,985,000 
รวมทั้งสิ้น 199 135,224,700 219 164,019,600 211 154,942,800 213 155,212,800 213 157,637,600 1,055 767,037,500 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แบบ ผ 02/1 โครงกำรเกิน
ศักยภำพ 

            

1.กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
กำรเกษตร กำรค้ำที่สมดุล 
และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

            

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 81,900,000 7 81,900,000 7 81,900,000 7 81,900,000 7 81,900,000 35 409,500,000 
5.กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

            

5.4 แผนงานสาธารณสุข 6 63,539,000 6 63,539,000 6 63,539,000 6 63,539,000 6 63,539,000 30 317,695,000 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000 

รวม 13 145,439,000 13 145,439,000 14 147,439,000 14 147,439,000 14 147,439,000 68 733,195,000 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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แบบผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าที่สมดุล  

และโครงสร้างพืน้ฐาน 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 4 ซอย 17 
(ซอยแยกทางเข้าวัด
ลาดยาว)(เสนอโดยชุมชน
วัดลาดยาว) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50 ม.ยาว 51 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 178 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
Dia0.40 ม. จ านวน 46ท่อน 
บ่อพัก คสล. 5 บ่อ 

236,000 
(งบเทศบาล) 

 

236,000 
(งบเทศบาล) 

236,000 
(งบเทศบาล) 

236,000 
(งบเทศบาล) 

236,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. ต่อ
จากถนนเทศบาล 8 ซอย  
1/4   (ต่อจาก ถนน
เทศบาล 8 ซอย 1/3) 
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าพ่อ
ลาดยาว) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3-
4ม.ยาว 42ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136
ตร.ม.พร้อมวางท่อ Dia040 
ม. จ านวน 38 ท่อน บ่อพัก 
คสล. 4 บ่อ 
 

250,000 
(งบเทศบาล) 

 

184,000 
(งบเทศบาล) 

184,000 
(งบเทศบาล) 

184,000 
(งบเทศบาล) 

184,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย21/3 
(ซอยทางไปสะพานศาลเจ้า
แม่ลาดยาวฝั่งตรงข้าม  
สระบัว) (เสนอโดยชุมชน
ศาลเจ้าแม่ลาดยาว) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.8ม.ยาว 47ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
275 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
Dia0.40 ม. จ านวน 43 
ท่อน บ่อพัก คสล. 4 บ่อ 

275,000 
(งบเทศบาล) 

 

275,000 
(งบเทศบาล) 

275,000 
(งบเทศบาล) 

275,000 
(งบเทศบาล) 

275,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.ถนน
เทศบาล 1 ซอย 21/5 (ซอย
ทางไปสะพานศาลเจ้าแม่
ลาดยาวฝั่งตรงข้ามสระบัว) 
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าแม่
ลาดยาว) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
ม.ยาว 28ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตร.
ม.พร้อมวางท่อ Dia0.40 ม. 
จ านวน 26 ท่อน บ่อพัก 
คสล. 2 บ่อ 

107,000 
(งบเทศบาล) 

 

107,000 
(งบเทศบาล) 

107,000 
(งบเทศบาล) 

107,000 
(งบเทศบาล) 

107,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.    
ถนนเทศบาล 5 ซอย 8/1 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3-6ม.ยาว 43ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 184 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
Dia0.40ม. จ านวน 39ท่อน 
บ่อพัก คสล. 4บ่อ 
 

216,000 
(งบเทศบาล) 

 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมปรับปรุงราง
ระบายน้ าพร้อมเทพื้นคสล. 
บริเวณบ้านนายแก้ว เหล่า
พวงสมบัติ – บ้านนาย
กุนเชียง แซ่ฮู้ 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น้ า พร้อมเทพื้น  คสล. ยาว 
44 ม. กว้าง    1-2 ม. ลึก 
20-80 ซม. 
 

250,000 
 (งบเทศบาล) 

 

250,000 
 (งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอยใน
เขตเทศบาลพร้อมป้ายชื่อ
ชุมชน (ทุกชุมชน) 
 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ได้สื่อสารถูกต้อง
และสะดวก 
 

-ป้ายชื่อถนนซอย 
-ป้ายชื่อชุมชน 
จ านวน 15 ชุมชน 

250,000 
(งบเทศบาล) 

 

250,000 
 (งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.   
ถนนเทศบาล 4 ซอย 4/1 
(ซอยข้างวัดลาดยาว)   
(เสนอโดยชุมชนวัด
ลาดยาว) 
 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4ม.ยาว 55ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 220 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
Dia0.40 ม. จ านวน 50 
ท่อน บ่อพัก คสล.5 บ่อ 
 
 

264,000 
 (งบเทศบาล) 

 

264,000 
(งบเทศบาล) 

264,000 
(งบเทศบาล) 

264,000 
(งบเทศบาล) 

264,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 1/2 
จากบ้านนางแสวง เพชร
บุตร ถึงชุมชนหัวยาง(เสนอ
โดยชุมชนศาลเจ้าพ่อ
ลาดยาว 2) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 
 

-ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3-7ม.ยาว 245ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า Dia0.40 ม. 
จ านวน 221ท่อน บ่อพัก 
คสล. 24 บ่อ 
 

1,295,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,295,000 
(งบเทศบาล) 

- - - จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 4/1 
บริเวณบ้านนางพาขวัญ  
ขวัญทอง (เสนอโดยชุมชน
วัดลาดยาว) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า      
คสล.กว้าง 0.50 ม. ยาว 
195 ม. 

137,000 
 (งบเทศบาล) 

 

137,000 
 (งบเทศบาล) 

137,000 
 (งบเทศบาล) 

137,000 
 (งบเทศบาล) 

137,000 
 (งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 
3 ซอยบ้านนายธนะ พลู
สวัสดิ์ 
(เสนอโดยชุมชนบ้านหนอง
กวาง 1) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดDia0.40 ม. จ านวน 
90 ท่อน บ่อพัก คสล. 10บ่อ
และซ่อมถนน คสล. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตร.ม. 
 

306,000 
 (งบเทศบาล) 

 

306,000 
 (งบเทศบาล) 

306,000 
 (งบเทศบาล) 

306,000 
 (งบเทศบาล) 

306,000 
 (งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ถนน เทศบาล 7 ซอย 2/3 
ซอยบ้านนายจ าเนิน       
อินทุรัตน์  (เสนอโดยชุมชน
หนองกวาง 2)  
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 47.50ม. 

347,000 
(งบเทศบาล) 

 

347,000 
(งบเทศบาล) 

347,000 
(งบเทศบาล) 

347,000 
(งบเทศบาล) 

347,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

13 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล 8 ถึง
ถนนเทศบาล 3 ซอย      
ร้านกรแก้ว ถึงถนนทาง
หลวง 1072 
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าพ่อ
ลาดยาว) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดDia0.40 ม. จ านวน 
211 ท่อน บ่อพัก คสล. 23
บ่อและปรับปรุงถนน คสล. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 234 ตร.ม. 

883,000 
(งบเทศบาล) 

 

883,000 
(งบเทศบาล) 

883,000 
(งบเทศบาล) 

883,000 
(งบเทศบาล) 

883,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 1   
ปากทางถึงบ้านน.ส.แสวง 
เพชรบุตร (เสนอโดยชุมชน
ศาลเจ้าพ่อลาดยาว 2) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 450ม. 

316,000 
(งบเทศบาล) 

 

316,000 
(งบเทศบาล) 

316,000    
(งบเทศบาล) 

316,000     
(งบเทศบาล) 

316,000     
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย1/2 
(เสนอโดยชุมชนบ้านหัว
ยาง)  (นางทวี ถึงครูตุ๋ย) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า          
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 
165ม. 

117,000 
 (งบเทศบาล) 

 

117,000 
 (งบเทศบาล) 

117,000 
(งบเทศบาล) 

117,000 
(งบเทศบาล) 

117,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 21 
ต่อจากของเดิม (จากนาย
สอน ถึงนายนุรัตน์)  
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าแม่
ลาดยาว)  
 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า     
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 
243 ม. 

172,000 
(งบเทศบาล) 

 

172,000 
(งบเทศบาล) 

172,000 
(งบเทศบาล) 

172,000 
(งบเทศบาล) 

172,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ถนนเทศบาล 1 ซอย25/3(
เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) 
(ซอยปลัดผล) 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าที่ดี  
 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า       
คสล. กว้าง 0.50 ม.       
ยาว 84 ม. 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ถนนเทศบาล 1 ซอย 25/1 
(ซอยบ้านนางอรนา)  
(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 
 
 
 
 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า     
คสล. กว้าง 0.50 ม.       
ยาว 89 ม. 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 25 
(ทางเข้าบ้าน ปลัดสุชาติ ถึง 
ถนนเทศบาล 5)  (เสนอ
โดยชุมชนศาลเจ้าแม่
ลาดยาว) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า      
คสล. กว้าง 0.50 ม.       
ยาว 248 ม. 

175,000 
(งบเทศบาล) 

 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างสะพานศาลเจ้าแม่
ลาดยาวเชื่อม 
ต่อถนนเทศบาล 1 ซอย 
21(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้า
แม่ลาดยาว) 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.   
กว้าง 4 เมตร 

1,700,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,700,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,700,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,700,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,700,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

21 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1ซอย 1/1 
(ซอยเจ๊นาขนมไทย) 
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าพ่อ
ลาดยาว 2) 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 

-ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3ม.ยาว 186ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 558 ตร.ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Dia0.40 ม. 
จ านวน 168 ท่อน บ่อพัก 
คสล. 18 บ่อ 

757,000 
(งบเทศบาล) 

 

757,000 
(งบเทศบาล) 

- - - จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล1ซอย 1 (บริเวณ
สะพานบ้านนายประจวบ 
ถึงบ้านนางจรรยา บุญธัญ
กรณ์) (เสนอโดยชุมชนบ้าน  
หัวยาง) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

-ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4ม.ยาว 57ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 228 ตร.ม. 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

23 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 4 ซอย 2 
(บ้านนางสาว 
นวลอนงค์นารถ)  
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าแม่
ลาดยาว) 

-เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าเสีย    
ที่ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า    
ค.ส,ล. กว้าง 0.5 ม.        
ยาว 89 ม. 
 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมขยายผิว
จราจร พร้อมรางระบายน้ า 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 8 
(ซอยร้านคุรุศิลป์)เลียบถนน
เทศบาล 3 ซอย 10 (ซอย
ต้มถั่ว) (เสนอโดยชุมชนวัด
ลาดยาว) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

ปรับปรุงซ่อมแซม        
ถนน คสล.  
กว้าง 2.5ม.ยาว 230ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 578 ตร.ม.พร้อมราง
ระบายน้ า กว้าง 0.5 ม. ยาว 
 230 ม. 

530,000 
(งบเทศบาล) 

 

530,000 
(งบเทศบาล) 

530,000 
(งบเทศบาล) 

 

530,000 
(งบเทศบาล) 

530,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

25 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ถนน
เทศบาล 1 ซอย 19 เชื่อม
ซอย 33 (หลังโต๊ะสนุกเกอร์ 
ชมรมช่าง)(เสนอโดยชุมชน
ศาลเจ้าแม่ลาดยาว) 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย    
ที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4ม.ยาว 46ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 184 ตร.ม.พร้อมพร้อม
วางท่อระบายน้ า Dia0.40 
จ านวน 42 ท่อน บ่อพัก  
คสล.4 บ่อ 

218,000 
(งบเทศบาล) 

 

218,000 
(งบเทศบาล) 

218,000 
(งบเทศบาล) 

218,000 
(งบเทศบาล) 

218,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 10 (ต่อจาก
ของเดิม) (หลัง รร.อนุบาล
ลาดยาว)  
(เสนอโดยชุมชนวัด        
ศรีสุธรรมาราม) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 210ม. 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

27 วางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 6  
(ร้านใบตอง)(เสนอโดย
ชุมชนหนองกวาง 3) 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
Dia0.40 ม. จ านวน 106
ท่อน บ่อพัก คสล. 11บ่อ 
-ปรับปรุงถนน คสล.หนา 
0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
117 ตร.ม. 

334,000 
(งบเทศบาล) 

 

334,000 
(งบเทศบาล) 

334,000 
(งบเทศบาล) 

334,000 
(งบเทศบาล 

334,000 
(งบเทศบาล 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้ า คสล.ถนน
เทศบาล 4 ซอย 13 ซอย
หนังสือพิมพ์นิวส์เสรีนคร
(เสนอโดยชุมชนวัด
ลาดยาว) 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150 
ม. พร้อมรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 
100 ม. 

75,000 
(งบเทศบาล) 

 

75,000 
(งบเทศบาล) 

 

75,000 
(งบเทศบาล) 

 

75,000 
(งบเทศบาล) 

 

75,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

29 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 
4 (ซอยเลียบคลองบ้าน
เหนือ) (เสนอโดยชุมชน
บ้านเหนือ) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
Dia0.40 ม. จ านวน 68 
ท่อน บ่อพัก คสล. 7 บ่อ 

201,000 
(งบเทศบาล) 

 

201,000 
(งบเทศบาล) 

201,000 
(งบเทศบาล) 

201,000 
(งบเทศบาล) 

201,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
ประตูเปิด-ปิดภายในเขต
เทศบาล 

-เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
ประตูเปิด-ปิดภายในเขต
เทศบาล 

100,000 
(งบเทศบาล) 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างสะพานน้ิงหน่อง 
ทดแทนของเดิม 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) 
 

-เพื่อให้มีการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก 

-ก่อสร้างสะพาน 
จ านวน 1 แห่ง 
 
 

840,000 
(งบเทศบาล) 

 

840,000 
(งบเทศบาล) 

840,000 
(งบเทศบาล) 

840,000 
(งบเทศบาล) 

840,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

32 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้ า คสล. 
เทศบาล 6 บริเวณซอยข้าง
บ้าน นางจินดา  ชื่นดอน
กลอย (เสนอโดยชุมชนบ้าน
หนองไทร) 
 

-เพื่อให้มีการ
คมนาคมสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย   
ที่ดี 

-ก่อสร้างถนน คสลบ. กว้าง 
3 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147 
ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 ม.       
ยาว 49 ม. 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 5 ซอย 10 
จากบ้านนายพยุง  พรม
ศักดิ์  ถึงสะพานน้ิงหน่อง 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) 
 
 

-เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ าที่ดี 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า    
ค.ส,ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 
104ม. 
 

280,000 
(งบเทศบาล) 

 

280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

34 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 พร้อม
รางระบายน้ า คสล. และ
บ่อพัก 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสีย  
ที่ดี 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3-6 ม. ยาว 43 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 184   ตร.ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าและบ่อพัก 

189,000 
(งบเทศบาล) 

 

189,000 
(งบเทศบาล) 

189,000 
(งบเทศบาล) 

189,000 
(งบเทศบาล) 

189,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงถนนผิวจราจรโดย
ใช้แอสฟัลท์ติก ถนน
เทศบาล 11  
 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุง
สภาพผิวจราจร
ให้ใช้งานได้ปกติ 

-ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 5 - 6 ม.      
ยาว 390 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,145 ตร.ม. 
 
 

745,000 
(งบเทศบาล) 

 

745,000 
(งบเทศบาล) 

745,000  
(งบเทศบาล) 

745,000  
(งบเทศบาล) 

745,000  
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

36 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
เทศบาล 4 ซอย 3(ซอยสระ
น้ าหลังวัดลาดยาว) 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คส
ล.กว้าง 2.60 ม. ยาว 51 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
132 ตรม. 
 

141,000 
(งบเทศบาล)  

 

141,000 
(งบเทศบาล)  

141,000 
(งบเทศบาล) 

141,000 
(งบเทศบาล) 

141,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
ใช้แอสฟัลท์ติกทับผิวจราจร
เดิม ถนนเทศบาล 10 จน
สุดเขตเทศบาล 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

-ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 616 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,800 ตร.ม. 
 
 
 
 
 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
ใช้แอสฟัลท์ติกทับผิวจราจร
เดิมถนนเทศบาล 5 จน  
สุดเขตเทศบาล (ทางเข้าบึง
หล่มจนสุดเขต) 
 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

-ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 4 – 6 ม. ยาว 
800 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,800 ตร.ม. 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000
(งบเทศบาล) 

1,000,000  
(งบเทศบาล) 

1,000,000  
(งบเทศบาล) 

1,000,000  
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลฯ 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมชุมชนและ
กักเก็บ/รองรับ
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 
 

-ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-ล าเหมือง
สาธารณะ
สามารถ
รองรับน้ าใน
ฤดูน้ าหลากได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

40 ก่อสร้างพนังก้ันน้ า คสล.
จากสะพานศาลเจ้าแม่
ลาดยาว ถึงสะพานชื่นจิตร 
(เสนอโดยชุมชนศาลเจ้าแม่
ลาดยาว) 
 

-เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังและป้องกัน
น้ าท่วม 

-ก่อสร้างพนังก้ันน้ า 
ค.ส.ล. รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 100ม. 
 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างพนังก้ันน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 1 
เชื่อมถนนเทศบาล 3 ซอย 
3 (ทางเข้าบ้านดาบโตจน
สุดเขตเทศบาล ทั้ง 2 ฝั่ง)  
(เสนอโดยชุมชนหัวยาง) 
 
 

-เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังและป้องกัน
น้ าท่วม 

-ก่อสร้างพนังก้ันน้ า 
ค.ส.ล. รวมความยาว    ไม่
น้อยกว่า 200 ม. 
 

4,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

4,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

4000,000 
(งบเทศบาล) 

 

4,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

4,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

42 วางท่อระบายน้ าถนน 
เทศบาล 5 ซอย 9ตั้งแต่ต้น
ซอยถึงสุดเขตเทศบาลฯ 
(ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ว
รพจน์)  (เสนอโดยชุมชน
บ้านเหนือ) 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 
 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก  
ความยาว 258 เมตร  
 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 วางท่อระบายน้ า ถนน
เทศบาล 5 ซอย 3 ตั้งแต่
บริเวณบ้านนายชัยสิน  
สกุลศักดิ์ ถึงบ้านนางไพรัช 
แสงสี (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เหนือ) 
 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 
 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก  
ความยาว 127 เมตร  

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า ถนน
เทศบาล 7 ซอย 4/3 
บริเวณบ้านดาบประดิษฐ์ฯ
(เสนอโดย 
ชุมชนหนองกวาง3) 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 
0.74 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.50 ม. 

130,000 
(งบเทศบาล) 

130,000 
(งบเทศบาล) 

130,000 
(งบเทศบาล) 

130,000 
(งบเทศบาล) 

130,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
รางระบายน้ าและเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ า  จาก
ด้านหลังร้าน นารีรักษ์ถึง
ร้านเสริมสวยแป๋ 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ถนนคสล.กว้าง 1.00-
1.75 ม. สูง 0.28-0.65 ยาว 
30 ม. 
2)รางฯกว้าง 0.60 ม. ยาว 
32 ม. กว้าง 1.00 ม.-4.70 
ม. สูง 0.20 ม.-0.90 ม. ยาว 
290 ม. 
 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

46 ก่อสร้างถนนคสล.และวาง
ท่อระบายน้ าบริเวณตรอก
ข้างร้านวินัยตัดผม ถึง 
ประตูทางเข้าตลาดเรือง
ไทย 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 
1.50-1.70 ม. ยาว 40 ม. 
และท่อระบายน้ า Ø 0.40 
ม. พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 
4 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 64 ตร.ม. 
 

320,000 
(งบเทศบาล) 

320,000 
(งบเทศบาล) 

320,000 
(งบเทศบาล) 

320,000 
(งบเทศบาล) 

320,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคสล. ถนน
เทศบาล 1 ซอย 2/2   
(ซอยร้านพุงกาง) 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3-4 
ม. ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320
ตร.ม. 
 
 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

48 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก แนวถนน
เทศบาล 1(ทางหลวง 
1072) ตั้งแต่ที่ท าการ
ไปรษณีย์อ าเภอลาดยาว ถึง
สุดเขตเทศบาล 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 1 
เมตร ความยาว1,000 ม. 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า ข้างวัดศรี
สุธรรมมาราม (ทิศ
ตะวันตก) 

-เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนคสล. ขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. 
และวางท่อระบายน้ า 
Ø0.40 ม.พร้อมบ่อพัก และ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540ตร.ม. 
 
 
 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

800,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

50 ก่อสร้างสะพานชื่นจิตร -เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.1 แห่ง 3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ าและ
บ่อ พัก ถนนเทศบาล1 
ซอย1/3 (ซอยอโนดาต) ต่อ
จากของเดิม 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 
 

เพื่อให้มีการ 
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 370 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,215 ตร.
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า ø 0.80 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 544 ม. 
 
 
 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

52 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองไทร – ดอนธาตุ 
(ชุมชนหนองไทร) 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
 

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 5.00 
- 8.00 เมตร ยาว 44.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 238.00 
ตารางเมตร 

170,000 
(งบเทศบาล) 

170,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ก่อสร้าง
ถนนคสล.
จ านวน 1 

แห่ง 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก     

กองช่าง 

53 ยกระดับถนนเทศบาล 7 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
(ชุมชนหนองกวาง 1) 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
 

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 
และสามารถ
ระบายน้ าได้ดี  

ถนน คลส.กว้าง6.00 – 
8.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,174.00 
ตารางเมตร ท่อระบายน้ า 
ไม่น้อยกว่ำขนำด  0.60 
เมตรหรือมากกว่า ยาว 
437.00 เมตร 
 

4,700,000 
(งบเทศบาล) 

4,700,000 
(งบเทศบาล) 

4,700,000 
(งบเทศบาล) 

4,700,000 
(งบเทศบาล) 

4,700,000 
(งบเทศบาล) 

ยกระดับ
ถนน พร้อม

วางท่อ
ระบายน้ า 

1 สาย 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก     
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 62 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

54 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลฯ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
เวลากลางคืน
และป้องกัน
เหตุร้ายต่างๆ 

ติดตั้งภายในเขตเทศบาล 
ตามแบบของเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะใน
เขตเทศบาล 

การคมนาคม
สะดวกในยาม
ค่ าคืน ลด
เหตุร้ายต่างๆ 

กองช่าง 

55 ปรับปรุงถนนคสล.โดยใช้แอส
ฟัลติกส์ทับผิวจราจรเดิม 
พร้อมเปลี่ยนฝาท่อ/ราง
ระบายน้ า ถนนเทศบาล 4 
จนถึงสุดเขตเทศบาลฯ 
(ชุมชนวัดลาดยาว/ชุมชนศาล
เจ้าแม่ลาดยาว/ชุมชนบ้าน
เหนือ)  
(แผนสี่ปีเพิ่มเติมคร้ังที่ 2) 

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 
และสามารถ
ระบายน้ าดี  

ผิวจราจร กว้าง 4.00-9.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,658.00 ตาราง
เมตร พร้อมเปลี่ยนฝาท่อ/
รางระบายน้ า 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

2,000,000 
(งบเทศบาล) 

ปรับปรุง
ถนนคสล. 
เป็น
ถนนลาดยา
งแอสฟัล
ติกส์1 สาย 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก      

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 63 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ า (ต่อ
จากของเดิม) 
เทศบาล 1 ซอย 13 
(ซอย 8 ธ.กสิกรไทย) 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และมีระบบ
ระบายน้ าเสียที่
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 – 6.00 ม. ยาว 50.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นเป็นที่ไม่น้อยกว่า 150 
ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 
50.00 ม. 

- 504,000 
(งบเทศบาล) 

504,000 
(งบเทศบาล) 

504,000 
(งบเทศบาล) 

504,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้างพนังกันน้ า 
คสล.จากล าเหมืองศาลเจ้า
แม่ลาดยาว ถึงถนน
เทศบาล 4 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 
 
 

เพื่อป้องกันตลิ่ง
พังและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างพนังกันน้ า คสล. 
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
180 ม. 

- 7,300,000 
(งบเทศบาล) 

7,300,000 
(งบเทศบาล) 

7,300,000 
(งบเทศบาล) 

7,300,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

58 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 
1 พร้อมพนังกันน้ า คสล. 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 
 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 
3.00–4.00 ม. ยาว 278.00 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 973 ตร.ม. พร้อมพนัก
กันน้ า ยาว 278.00 ม. 

- 9,000,000  
(งบเทศบาล) 

9,000,000  
(งบเทศบาล) 

9,000,000  
(งบเทศบาล) 

9,000,000  
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

59 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน , 
ทางเท้า 
สะพาน,ท่อระบายน้ า และ
รางระบายน้ า 
 

-เพื่อให้มีถนน/
ทางเท้า/
สะพาน/ท่อ
ระบายน้ าและ
รางระบายน้ าใช้
การได้ดี 
 
 

-ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน/
ทางเท้า/ท่อ/รางระบายน้ า
ในเขตเทศบาล  
 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000(งบ
เทศบาล) 

400,000(งบ
เทศบาล) 

มีระบบ
สาธารณูปโ

ภคและ
สาธารณูปก

ารที่ดี       

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 65 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

60 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล  
 
 

-เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

-ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะในเขตเทศบาล  
 
 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

ประชา ชน
ได้รับแสงไฟ
ส่องสว่าง 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง Himas 

-เพื่อให้มีไฟฟ้า
สาธารณะส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งเสาไฟฟ้า Himasสูง 
20 เมตร  
จ านวน 4 ต้น 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

เสา Himas 
4 ต้น 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมในการ
รวมกลุ่มแปรรูป
สินค้าทาง
การเกษตร 
OTOP 
 

จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนกลุ่ม
ที่ตั้ง 

มีการรวมกลุ่ม
ประกอบ
อาชีพในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
(เสนอโดยชุมชน 15 ชุมชน) 

-เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ทักษะใน
การประกอบ
อาชีพ 
 
 
 

-อบรมกลุ่มอาชีพ  
ปีละ 1 ครั้ง  

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ ทักษะ
ในการ
ประกอบ
อาชีพเสริม 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและหมู่บ้าน
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
อย่างเข้มแข็ง 

เพื่อให้ชุมชนมี
ความรู้ในการ
ด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน 

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 1 กลุ่ม 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

การจัดตั้ง
กลุ่ม 

ชุมชนมี
ช่องทางที่
สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพของเทศบาล 
(เสนอโดยชุมชนบ้าน   
หนองกวาง 2) 

-เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพมีสถานที่
ฝึกอบรมและ
พัฒนาฝีมือต่อ
ยอดอาชีพที่ได้
ฝึกอบรม 
 
 
 

-ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพของ
เทศบาล  จ านวน  1  
อาคาร 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

 

อาคารศูนย์
ฝึกอาชีพ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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แบบผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  

มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานพระราชพิธี 

-เพื่อปลูก
จิตส านึกให้
ประชาชนรัก
สถาบันและ
เทิดทูนพระมหา 
กษัตริย์ไทย 
 

-งานวันรัฐพิธี 
-วันปิยมหาราช 
-ปกป้องสถาบันฯ 
 

265,000 
(งบเทศบาล) 

 

265,000 
(งบเทศบาล) 

265,000 
(งบเทศบาล) 

265,000 
(งบเทศบาล) 

265,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
และพนักงาน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 สงเคราะห์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบ
ปัญหาและผู้ประสบภัย
ต่างๆ 
 

-เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบความ
เดือดร้อน 
 
 

-ให้ความช่วยเหลือด้าน
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
ต่างๆ  

50,000(งบ
เทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

-ผู้ที่ได้รับ
ความ
เดือดร้อน
ได้รับความ
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ส านักปลัดฯ
และ 
กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการเทศบาลสัญจร 
เคลื่อนที่พบประชาชน 
(เสนอโดยชุมชน 15 ชุมชน) 
 

-เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การบริการจาก
เทศบาลอย่าง
สะดวกและ
ทั่วถึง 
 

-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชนในชุมชนทุกชุมชน 
ปีละ 5  ครั้ง 

80,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
ได้รับการ
บริการอย่าง
สะดวกและ
ทั่วถึง 

ทุกกอง/ฝ่าย 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เทิดไท้องค์ราชัน 

-เพื่อด าเนินการ
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขต
เทศบาล 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาล  
จ านวน   
15  ชุมชน 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

ยาเสพติด
ลดลง 

-ปัญหายาเสพ 
ติดและผู้เสพ
ยา 
ลดลง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 อุดหนุนจัดงาน            
วันปิยมหาราช 

-เพื่อปลูก
จิตส านึกให้
ประชาชนรัก
สถาบันและ
เทิดทูนพระมหา 
กษัตริย์ไทย 
 

-อุดหนุนให้แก่อ าเภอ
ลาดยาว  
ปีละ 1 ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาล) 

 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชน
และพนักงาน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

6 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
ลาดยาวและเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ 

-เพื่ออุดหนุนเงิน
ก่ิงกาชาดอ าเภอ
และเหล่ากาชาด
จังหวัด 
 
 
 

-อุดหนุน ปีละ 1 ครั้ง 30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ผู้ประสบภัย
ต่างๆได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

-อุดหนุน ปี 2561 อบต.
หนองยาว 
-อุดหนุน ปี 2562 อบต.   
วังม้า 
-อุดหนุน ปี 2563 อบต.  
ห้วยน้ าหอม 
-อุดหนุน ปี 2564 อบต.
สระแก้ว 
-อุดหนุน ปี 2565 อบต.
ลาดยาว 
 
 
 
 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน 
อปท.ที่ได้รับ
การอุดหนุน 

-ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับ
การช่วยเหลือ
เม่ือเกิดความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

8 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
สร้างรายได้
ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนหรือนักศึกษา 
จ านวน  1  คน 
 
 
 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

นักเรียนมี
รายได้ 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาสังคม 
ให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติดและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  5 เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการสัปดาห์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 

- เพื่อให้
ประชาชน
ตระหนักถึงภัย
และอันตรายที่
เกิดจากอัคคีภัย 
 

-ฝึกอบรมให้ประชาชนใน
เขตเทศบาล 15  ชุมชนปีละ 
1 ครั้ง 
 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

มีการท างาน
บูรณาการ
ร่วมกัน 

-  ประชาชนมี
ความพร้อม
เผชิญภัยพิบัติ
และการ
ป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

- เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 
 
 

-ช่วงเทศกาลฯวันปีใหม่และ
วันสงกรานต์ 
ปีละ 2 ครั้ง 

70,000 
(งบเทศบาล) 

 

70,000 
(งบเทศบาล) 

70,000 
(งบเทศบาล) 

70,000 
(งบเทศบาล) 

70,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
ปลอดภัย 

- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  5 เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 อุดหนุนโครงการสนาม
จราจรเยาวชน 

- เพื่อให้เยาวชน
รู้และเข้าใจหลัก
ในการใช้รถใช้
ถนนและป้องกัน
อุบัติเหตุ 

- อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
ลาดยาว   
ปีละ 1  ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง - นักเรียน
ได้รับความรู้
ในเรื่อง
เก่ียวกับกฎ
จราจรที่
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

- เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน
ด้านการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
 
 
 
 

- อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
ลาดยาว   ปีละ 1  ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง - ประชาขน
ได้รับความรู้
ในเรื่อง
เก่ียวกับกฎ
จราจรที่
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  5 เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 อุดหนุนโครงการสายตรวจ
สัมพันธ์ 

- เพื่อสนับสนุน
ให้สายตรวจ 
สภ.ลาดยาวหรือ
อาสาสมัครฯ 
ดูแลความ
เรียบร้อยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อุดหนุน  
ปีละ  1  ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

สภ.ลาดยาว 

6 อุดหนุนการจัดอบรม
อาสาสมัครแจ้งข่าว
อาชญากรรม 

- เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนใน
พื้นที่เป็นหูเป็น
ตาในการแจ้ง
ข่าว
อาชญากรรม 

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง 40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

มีการท างาน
บูรณาการ
ร่วมกัน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  5 เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ตามชุมชน  
(เสนอโดยชุมชน 15 ชุมชน) 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
และทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 
 

จัดซ้ือและติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตามชุมชนหรือจุดที่เป็น
แหล่งอันตราย จ านวน 15 
ชุมชน 
 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

8 ซ่อมแซมศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลลาดยาว 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพระบบ
การป้องกันฯให้
ดียิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กว้าง 8 
ม. ยาว 8 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 64ตร.ม. 

882,000 
(งบเทศบาล) 

882,000 
(งบเทศบาล) 

882,000 
(งบเทศบาล) 

882,000 
(งบเทศบาล) 

882,000 
(งบเทศบาล) 

ศูนย์ 
ป้องกันฯ 

ศูนย์ป้องฯมี
ความทันสมัย
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  5 เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าปี 

- เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- ฝึกซ้อมแผนการป้องกันฯ   
ปีละ  1  ครั้ง 
 

20,000(งบ
เทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
ปลอดภัย 

- การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เป็นไปอย่างมี
ระบบ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

10 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

-เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและฝึก
ทบทวน อปพร. 
 
 

- ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อปพร. 
รุ่นใหม่ จ านวน 50 คน 
 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

มีการท างาน
บูรณาการ
ร่วมกัน 

- อปพร.มี
ความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมที่มี
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 230 คน
(230X7X280) 
 

450,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

450,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

450,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

450,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

450,800 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

-เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ จ านวน 80คน 
(80 X 20 X 200) 

320,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

320,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

320,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

320,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

320,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กได้รับ 
ประทาน
อาหารครบ 5 
หมู่ สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมที่มี
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลฯ จ านวน 80คน
(80X7X260) 
 

145,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

145,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

145,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

145,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

145,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมที่มี
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

-เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว 
จ านวน 1,350 คน 
(1,350X7X260) 

2,457,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

2,457,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

2,457,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

2,457,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,457,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

5 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ 

-เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว   
จ านวน 1,350 คน 
(1,350X20X200) 

5,400,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

5,400,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

5,400,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

5,400,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

5,400,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กได้รับ 
ประทาน
อาหารครบ 5 
หมู่ 
สุขภาพ
แข็งแรง 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 81 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลลาดยาว 

เพื่อปรับปรุงให้
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความ
สวยงาม น่าอยู่
และเป็นที่ชื่นชม
แก่ผู้พบเห็น 

ปรับปรุงอาคาร/จัด
สวนหย่อม, ทาสีอาคาร,
ปรับปรุงห้องน้ า,ซ่อมแซม
หลังคา และอ่ืนๆทีเก่ียวกับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาฯ 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

การปรับปรุง
ศูนย์เด็ก 

-ท าให้บริเวณ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯภูมิ
ทัศน์โดยรอบ
สวยงาม  
น่าอยู่ 
 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก และ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

เพื่อปรับปรุง
อาคารเรียนให้
ได้ประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

ก้ันห้องเรียน ,ปรับปรุง
หน้าต่าง ประตู ,ทาสี อ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

การจัดการ
เรียนการ
สอนดี 

-ท าให้อาคาร
เรียนสามารถ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเชื่อมความสามัคคี 
 

เพื่อให้เด็ก
อนุบาลรู้จักการ
เล่นกีฬาและ
การแข่งขันเชื่อม
ความสามัคคี 
 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กมีทักษะ
ในการเล่น
กีฬาและมี
ความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

9 ก่อสร้างหลังคาครอบเครื่อง
ออกก าลังกายภายในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อยืด
ระยะเวลาการ
ใช้งานของ
อุปกรณ์ 

ก่อสร้างหลังคาครอบเครื่อง
ออกก าลังกาย 4 แห่ง 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

การก่อสร้าง
หลังคา 

เครื่องออก
ก าลังกายใช้
งานได้นาน
และประชาชน
มีเวลาออก
ก าลังกายมาก
ขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 83 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

10 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

-เพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียนและ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯและ
พบปะผู้ปกครอง 

ประชุมชี้แจง ปีละ 1 ครั้ง 10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 (งบ
เทศบาล 

10,000 (งบ
เทศบาล 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

-ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ
การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

-เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
ทักษะความรู้
เพิ่มขึ้น 
 

-เด็กนักเรียนของศูนย์ฯและ
นักเรียนของโรงเรียน  
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000(งบ
เทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

เด็กนักเรียน -นักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้
เกิดความรู้
ทักษะเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

-เพื่อให้เด็ก
นักเรียนรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด
และลดระดับ
การขยายตัวของ
ปัญหายาเสพติด 
 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในเขต
พื้นที่ของเทศบาล 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000(งบ
เทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กนักเรียนมี
ความรู้และ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดตั้งห้องสมุด
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได้มีห้องสมุดไว้
อ่าน 
 
 

-ห้องสุมด 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

ห้องสมุด -ประชาชนมี
สถานที่ไว้
ส าหรับอ่าน
หนังสือ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

14 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลลาดยาว 
(เพิ่มเติม) 

เพื่อให้เด็กได้รับ
การออกก าลัง
กายและเป็นการ
เสริมทักษะด้าน
ต่างๆ 

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กชนิด
ต่างๆ 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

เครื่องเล่น
พัฒนา การ

เด็ก 

-ท าให้เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านจิตใจและ
ร่างกายที่
แจ่มใส 
 

กอง
การศึกษา 

15 ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

เพื่อให้มีสถานที่
ไว้จอดรถ
ส าหรับผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 
 
 
 
 

โรงจอดรถ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

โรงจอดรถ ศูนย์เด็กเล็กฯ
มีโรงจอดรถไว้
บริการผู้มา
ติดต่อ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 
(เพิ่มเติม) 

-เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงเรียน
เทศบาลระดับ
อนุบาลถึง
ประถมศึกษา 

-อาคารเรียน 2 ชั้น 
8 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลัง 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

อาคาร
โรงเรียน 

นักเรียนมี
โอกาสเรียน
ต่อระดับ
ประถมศึกษา 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์พร้อมห้องน้ า
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

-เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมห้องน้ า
โรงเรียน
เทศบาลระดับ
อนุบาลถึง
ประถมศึกษา 

-อาคารอเนกประสงค์และ
ห้องน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

3,000,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

3,000,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

3,000,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

3,000,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

อาคารอเนก 
ประสงค์ 

สามารถใช้
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

18 ก่อสร้างป้อมยามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

-เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับผู้รักษา
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

-ก่อสร้างป้อมยาม   
จ านวน  1  หลัง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ป้อมยาม
ศูนย์เด็กเล็ก

ฯ 

-ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่
สูญหายได้ 

กอง
การศึกษา 

19 ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน -เพื่อให้เยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ 
 

-ก่อสร้างอาคาร 
ศูนย์เยาวชน 
จ านวน  1 แห่ง 
 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

อาคารศูนย์
เยาวชน 

-เยาวชนรู้จัก
ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

20 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

-เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีศูนย์
การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน 

-ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT  
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

ศูนย์ ICT -ท าให้เด็ก 
เยาวชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร   
ได้ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

21 อุดหนุนโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

-เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมให้
นักเรียนปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 
 

- อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว ปีละ 1 ครั้ง 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

เด็กนักเรียน
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

-เด็กนักเรียน
ตระหนักและ
เข้าใจใน
หลักธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

22 อุดหนุนโครงการครอบครัว
สัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก
และเยาวชนจังหวัด
นครสวรรค์ 

-เพื่อให้สมาชิก
ในครอบครัวได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 
 

-อุดหนุนให้วัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ 

15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม -ท าให้เด็กและ
เยาวชนรัก
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

23 
 

โครงการติดตั้งปั๊มน้ าและถัง
เก็บน้ าใส 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อให้มีน้ า
สะอาดเพียงพอ
แก่การให้
นักเรียนและครู
อุปโภคและ
บริโภค 

ติดตั้งบริเวณโรงเรียน
เทศบาลต าบลลาดยาว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว จ านวน 2 ชุด 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ครู นักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้อง
มีน้ าสะอาด
เพียงพอแก่การ
ให้นักเรียนและ
ครูอุปโภค 
บริโภค 
 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้และมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
พัฒนาสังคม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ปีละ 1  ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ประพฤติตน
ให้เป็นเด็กดีมี
คุณธรรม 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

25 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ 

-เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 230 คน 
(230X20X280) 

1,288,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

1,288,000. 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,288,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,288,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,288,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เด็กที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กได้รับ 
ประทาน
อาหารครบ 5 
หมู่ 
สุขภาพ
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

26 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สถานที่ท า
กิจกรรม 

ก่อสร้างอาคาร คสล. 
ตามแบบเทศบาลฯ 
จ านวน 1 หลัง 
 
 
 
 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

ศูนย์เรียนรู้
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
และใจดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
(3เฟต) พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อให้รองรับ
อัตราการใช้
ไฟฟ้าที่มีเพิ่ม
มากขึ้น 

ติดตั้งบริเวณโรงเรียน
เทศบาลต าบลลาดยาว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว พร้อมหม้อแปลง
ขนาด 160 KVA 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

- - - จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

สามารถรองรับ
ไฟฟ้าภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ
โรงเรียน
เทศบาลต าบล
ลาดยาวเพ่ิม
มากข้ึน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า ภายใน
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ลาดยาว 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

1.เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา    
2.เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน         
3.เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
4.00 – 6.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,540.00 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

ก่อสร้าง
ถนน 1 สาย 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก    
และน้ าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

29 ก่อสร้างฐานและเสาธงชาติ 
ภายในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สถาบันชาติ 

ก่อสร้างฐานและเสาธงชาติ 
สูงไม่น้อยกว่า  15.00 เมตร 
ตามแบบที่เทศบาลฯก าหนด 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

ฐานและเสา
ธงชาติ 

เด็กนักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของสถาบัน
ชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

30 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน                     
(ตามหนังสือ            
ด่วนที่สุด ที่ นว 
0023.3/ว 363 
ลงวันที่ 5 
มกราคม 2561) 

1.ก้ันห้องเรียนชั้นล่าง หรือ
อ่ืนๆตามความเหมาะสม
ตามแบบของเทศบาลฯ 
2.ภายในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

150,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

150,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

150,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

150,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

150,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบ 1 

แห่ง 

ห้องเรียนเป็น
สัดส่วน 
เหมาะสมกับ
การเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

31 โครงการก่อสร้างพื้น คสล. 
พร้อมพื้นยางสังเคราะห์ 
EPDM (แบบเท) โรงเรียน
เทศบาลต าบลลาดยาวต่อ
จากของเดิม 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มี
พื้นที่ท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่าง
ปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างพื้น คสล. กว้าง 
37.00 เมตร ยาว 24.50 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 530.00 ตาราง
เมตร 

- 1,484,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

1,484,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

1,484,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

1,484,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

จ านวน
นักเรียนและ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใช้พื้นที่
ท ากิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 

32 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาลต าบลลาดยาว 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาคาร
อเนกประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม
ที่เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (แบบแปลน
มาตรฐาน สน.ศท. 4/12 
ขนาด 10.5X36 เมตร) 

- 5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

5,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

มีอาคาร
อเนกประสง
ค์ตามแบบ
แปลนที่
ก าหนด 
จ านวน 1 
หลัง 

นักเรียนมี
อาคาร
อเนกประสงค์
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

33 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส้วม โรงเรียนเทศบาล 
ต าบลลาดยาว 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาคารส้วมที่
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างอาคารส้วม (แบบ
แปลนมาตรฐาน สน.ศท.ส.
10 ขนาด 4.5X7 เมตร) 

- 435,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

435,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

435,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

435,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

 

มีอาคารส้วม 
ตามแบบ
แปลนที่
ก าหนด 
จ านวน 1 
หลัง 

นักเรียนมีส้วม
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

 

34 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนเทศบาล 
(เดิมบริเวณภายในพื้นที่
ย้ายไปริมรั้ว) 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ
โรงเรียนมีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบ 
 
 
 

ท าการย้ายเสาไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนเทศบาล จากเดิม
บริเวณภายในพื้นที่ย้ายไป
ริมรั้วโรงเรียน 

- 500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

ท าการย้าย
เสาไฟฟ้า
แล้งเสร็จ 

โรงเรียนมีภูมิ
ทัศน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

35 ก่อสร้างหลังคา (โดม) 
ทางเดินเข้าโรงเรียนทั้ง 2 
ฝั่ง 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนเดินเข้า
ออกโรงเรียนได้
อย่างปลอดภัย
และสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 

ก่อสร้างหลังคา (โดม) 
ทางเดินเข้าโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง 

- 50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็กและ
ผู้ปกครอง
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก 

กอง
การศึกษา 

 

36 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเชื่อมอาคารเรียน 1 
และ 2 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนเดิน
ระหว่างอาคาร
ได้อย่าง
ปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

ก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อม
อาคารเรียน 1 และ 2 

- 769,000 
(งบเทศบาล 

 

769,000 
(งบเทศบาล 

 

769,000 
(งบเทศบาล 

 

769,000 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

37 โครงการก่อสร้างเทพื้น
คอนกรีตระหว่างอาคาร
เรียน 1 กับ 2 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนใช้พื้นที่
ท ากิจกรรมได้
อย่างปลอดภัย
และสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต
ระหว่างอาคารเรียน 1 กับ 2 

- 227,500 
(งบเทศบาล 

 

227,500 
(งบเทศบาล 

 

227,500 
(งบเทศบาล 

 

227,500 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใช้พื้นที่
ท ากิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 

38 โครงการก่อสร้างบันไดรอบ
อาคารเรียน 1  

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนเดิน
ระหว่างอาคาร
เรียนได้อย่าง
ปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างบันไดรอบอาคาร
เรียน 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
70 เมตร สูง 15 เซนติเมตร 

- 125,400 
(งบเทศบาล 

 

125,400 
(งบเทศบาล 

 

125,400 
(งบเทศบาล 

 

125,400 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวกใน
การเดิน
ระหว่างอาคาร
เรียน 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเชื่อมอาคารเรียน 
1 ถึงอาคาร 2 เชื่อมต่อโรง
อาหาร 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนเดิน
ระหว่างอาคาร
ได้อย่าง
ปลอดภัยและ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อม
อาคารเรียน 1 ถึงอาคาร 2 
เชื่อมต่อโรงอาหาร 

- 140,000 
(งบเทศบาล 

 

140,000 
(งบเทศบาล 

 

140,000 
(งบเทศบาล 

 

140,000 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก 

กอง
การศึกษา 

 

40 โครงการติดตั้งวงกบประตู
อาคารเรียน 

เพื่อให้อาคาร
เรียนได้
มาตรฐาน
ปลอดภัยและ
นักเรียนสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 

ติดตั้งวงกบประตูอาคาร
เรียน 

- 50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

50,000 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

41 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ  

เพื่อการป้องกัน
และระวังความ
ปลอดภัยให้กับ
นักเรียนและ
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 32 
ตัว 

- 180,000 
(งบเทศบาล 

 

180,000 
(งบเทศบาล 

 

180,000 
(งบเทศบาล 

 

180,000 
(งบเทศบาล 

 

จ านวน
นักเรียน
ได้รับ
ประโยชน์ 

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของ
โรงเรียนไม่สูญ
หาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้านตัดผม
เสริมสวย 

-เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้
ผู้ประกอบการ
ร้านตัดผม เสริม
สวย 

-ผู้ประกอบการร้านตัดผม 
เสริมสวย   
จ านวน  50  คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

สถานประ 
กอบการ 

ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ประกอบการ
มีความรู้
สามารถ
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐาน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการพัฒนาตลาดสด 
น่าซ้ือ 

-เพื่อพัฒนา
ตลาดสดให้
สะอาดตามหลัก
สุขาภิบาล 

-ผู้ประกอบการตลาดสด
เอกชน  1  แห่งและตลาด
นัด 2 แห่ง 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ตลาดสด
ผ่านเกณฑ์ 

-ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
และได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการจ้างบุคลากร
ทางการแพทย์แผนไทย 
 

-เพื่อจ้าง
บุคลากร
ทางการแพทย์
แผนไทยและ
เจ้าหน้าที่นวด
แผนไทย 
 

- บุคลากร/เจ้าหน้าที่นวด
แผนไทย 2 คน 

216,000 
(งบเทศบาล) 

 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

มีบุคลากร
แพทย์แผน

ไทย 

-ประชาชนผู้
เจ็บป่วยมี
ทางเลือกใน
การดูแล
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการอบรมประชาชน
กลุ่มเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ 
 

-เพื่อให้ความรู้
เรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคภัย
ต่างๆ 
 

-อบรมปีละ  1  ครั้ง 30,000 
(งบเทศบาล/  
งบกองทุนฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาล/  
งบกองทุนฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาล/  
งบกองทุนฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาล/  
งบกองทุนฯ) 

 

30,000 
(งบเทศบาล/  
งบกองทุนฯ) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-กลุ่มเสี่ยงมี
ความเข้าใจถึง
อันตรายของ
โรคภัยต่างๆ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ -เพื่อออกให้การ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

-ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ทั้ง 15 ชุมชน 

10,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

10,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

10,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

10,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

10,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ

ดูแล 

-ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล
สุขภาพ
เบื้องต้น 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลลาดยาว 

-เพื่อส่งเสริม
สุขาภพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

-ผู้สูงอายุในเขต 
-ชมรมผู้สูงอายุ 

70,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

 

70,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

 

70,000 
(งบเทศบาล/ 
งบกองทุนฯ) 

 

70,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

 

70,000 
(งบเทศบาล/
งบกองทุนฯ) 

 

ประชาชน
ได้รับความรู้

การดูแล
สุขภาพ 

-ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมี
ความรู้ในเรื่อง
การส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 อุดหนุนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ H.I.V.อ าเภอ
ลาดยาว 
 

-เพื่อช่วยเหลือผู้
ติดเชื้อโรคเอดส์
ของอ าเภอ
ลาดยาว 

-อุดหนุนให้แก่อ าเภอ
ลาดยาว 
ปีละ 1 ครั้ง 

5,000 
(งบเทศบาล) 

 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

5,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ

ดูแล 

-ผู้ติดเชื้อได้รับ
ความ
ช่วยเหลือเป็น
การเร่งด่วน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข 
มูลฐานในเขตเทศบาล  
(อุดหนุนเงินให้อสม. 
ชุมชน 15 ชุมชน ) 

-เพื่อส่งเสริมให้  
อสม.ดูแล
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขของ
ชุมชน 

-สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 
15ชุมชน 
(7,500 x 15) 

112,500 
(งบเทศบาล) 

 

112,500 
(งบเทศบาล) 

112,500 
(งบเทศบาล) 

112,500 
(งบเทศบาล) 

112,500 
(งบเทศบาล) 

อุดหนุนเงิน 
15 ชุมชน 

-ชุมชนได้รับ
การพัฒนางาน
ด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแล 
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขของ
ชุมชนเอง 

อุดหนุนให้แก่ชุมชนๆ ละ 
20,000 บาท (20,000 บาท x   
15 ชุมชน) ในการเลือกท า
โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข โดยเลือกท า
ชุมชนละ 3 โครงการ 

300,000 
(งบสนับสนุน) 

300,000 
(งบสนับสนุน) 

300,000 
(งบสนับสนุน) 

300,000 
(งบสนับสนุน) 

300,000 
(งบ

สนับสนุน) 

-อุดหนุนเงิน  
15 ชุมชน 
 
 

ชุมชนได้รับ
การแก้ไข
ปัญหาและ
ได้รับการดูแล
ดา้น
สาธารณสุข
โดยชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการออกหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 
(เสนอโดยชุมชน 15 ชุมชน) 

-เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
การบริการ
พื้นฐานด้าน
สาธารณสุขมาก
ขึ้น 

-ออกหน่วยสาธารณสุข
เคลื่อนที่บริการประชาชน 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
ได้รับการดูแล
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข   
(อสม.) 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่ 
อสม. 

-จัดประชุม  
 ประจ าเดือน 
-จัดงานวัน อสม. 
-จัดอบรมและทัศน 
 ศึกษาดูงาน 

175,000 
(งบเทศบาล) 

 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

175,000 
(งบเทศบาล) 

พัฒนา
ศักยภาพ 

อสม. 

-อสม.ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการวัดปลอดเหล้า -เพื่อให้ศาสนา
สถานเป็นเขต
ห้ามดื่มสุรา 
และรู้เก่ียวกับ
กฎหมายห้ามดื่ม
สุรา 
 

-วัดจ านวน 4 วัด 
 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
เลิกดื่มสุรา
ในวัดและ
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

-ประชาชน
เลิกดื่มสุราใน
วัดและ
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

13 โครงการรณรงค์ก าจัด
ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อรณรงค์ฉีด
สารเคมีก าจัด
ยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
 

-รณรงค์ใส่ทรายอะเบทใน
ชุมชน จ านวน  15 ชุมชน 
 

80,000 
(งบเทศบาล) 

 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

ไม่พบเชื้อไข้
เลือด ออก
ในชุมชน 

-ไม่มีการ
ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 

-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทั้ง 15 ชุมชน 

35,000 
(งบเทศบาล) 

 

35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

ไม่มีโรคพิษ
สุนัขบ้าใน
เขตชุมชน 

-ไม่มีการแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

15 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร  

-เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้
ผู้ประกอบการ
ค้าอาหาร 

-ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายสินค้า ประมาณ 
100 ราย 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ร้าน อาหาร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

-
ผู้ประกอบการ
น า
ประสบการณ์
ที่ได้รับมา
พัฒนา
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

16 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนกและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

-เพื่อด าเนินการ
ในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้หวัดนกและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

-ส ารวจสัตว์ปีกและท า
ทะเบียนสัตว์ปีก 
 -ฉีดพ่นยาในพื้นที่เสี่ยง15 
ชุมชน 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ไม่เกิดโรค
ไข้หวัดนกใน

พื้นที่ 

-ไม่เกิดการ
ระบาดของ
โรคไข้หวัดนก
และโรคติดต่อ
อ่ืนๆ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสวนธรรม
ประทีป 
(เสนอโดยชุมชนสวนธรรม
ประทีป) 
 

-เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาให้
เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อม
ของชุมชนและ
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ของชุมชน 

-พัฒนาสวนสาธารณะ – 
ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อทาง 
ทั้ง 2 ฝั่ง 
-ก่อสร้างอาคาร 
กลางสระน้ า 
จ านวน 1 หลัง 
-ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

3,000,000 
(งบเทศบาล) 

สวนธรรม
ประทีป
สะอาด 
สวยงาม 

-ประชาชนมี
สถานที่
พักผ่อนและ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

2 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาลฯ 

-เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพ แวดล้อม
ของล าเหมือง
ลาดยาว 

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาลฯ 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

ภูมิทัศน์ใน
เขตเทศบาล 

-สภาพภูมิ
ทัศน์ใขเขต
เทศบาลมี
ความสวยงาม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาคลุมเครื่องออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกายที่มี
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
คุ้มแดดคุ้มฝน 

ก่อสร้างหลังคา กว้างไม่น้อย
กว่า 10 X 10 เมตร บริเวณ
เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

- 500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

มีโครง
หลังคาคลุม
เครื่องออก
ก าลังกาย
ตามแบบ
แปลนที่
ก าหนด  
 

ประชาชนได้มี
สถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ถมดินสระน้ าหลังเทศบาลฯ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ 
ประโยชน์เพิ่ม
มากขึ้น 

ถมดิน กว้าง 29 ม. ยาว 
115 ม. 
ลึก 15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. 
 

3,800,000 
(งบเทศบาล) 

3,800,000 
(งบเทศบาล) 

- - - สระน้ าได้รับ
การถมดิน 

มีพื้นที่ใช้ 
ประโยชน์เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชนและที่
ปรึกษาชุมชนพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน 

-เพื่อพัฒนาขีด
ความ สามารถ
ของคณะ 
กรรมการชุมชนฯ 
 
 

-จัดอบรม 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
 ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-
คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ในการ
ปกครอง
ตนเอง 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาลต าบล
ลาดยาวพร้อมทัศนศึกษาดู
งาน 

-เพื่อพัฒนาขีด
ความ สามารถ
ด าเนินงานของ
กลุ่มสตรี 
 
 

-จัดอบรม 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
ปีละ 1 ครั้ง  

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000.- 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-กลุ่มสตรี
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการจัดตั้งพัฒนางาน
ศูนย์เยาวชนและครอบครัว 

-เพื่อให้มีศูนย์
เยาวชนและ
ครอบครัวแก้ไข
ปัญหาของ
เยาวชนและ
สถาบัน
ครอบครัว 

-จัดตั้งศูนย์ฯ 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในด้านต่างๆ 
-จัดอบรมสถาบันครอบครัว 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ศูนย์เยาวชน
และครอบ 

ครัว 

-ศูนย์เยาวชน
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน 

-เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้
เป็นคนดีของ
สังคม 
 

-จัดอบรม 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การอบรม
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 โครงการส่งเสริมกองทุนวัน
ละบาท 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ออมเงินและเป็น
สวัสดิการของ
ชุมชน 
 

-ประชาชนสมทบ 
-ท้องถิ่นสมทบ 
-รัฐบาลสมทบ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
เงินออมและ
ชุมชนมี
กองทุน
ช่วยเหลือ 
 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ    
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ผู้สูงอายุ 
-ผู้พิการ 
-ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
ผู้ด้อย 
โอกาส 
ได้รับการ
ดูแล 

-คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

-เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กับครอบครัว 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัว ปีละ 1  
ครั้ง 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000  (งบ
เทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการจัดงานในพิธีทาง
ศาสนา  
และงานประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

-เพื่อส่งเสริม
และรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

-วันเข้าพรรษา    
20,000  บาท 
-จัดงานวันปีใหม่ 30,000
บาท 
-วันสงกรานต์   150,000
บาท 
-วันลอยกระทง 300,000 
บาท 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
และพนักงาน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการพนักงานจูงลูกพา
หลานหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 
 

-เพื่อส่งเสริม
และจรรโลงพุทธ
ศาสนา 

-เข้าวัดท าบุญทุกวันพระที่
ตรงกับวันท าการราชการ 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000  
(งบเทศบาล) 

10,000   
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการกีฬา อปท.
ลาดยาวเกมส์ และกีฬา
อ่ืนๆ 

-เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี 
และเป็นการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
 
 

-เข้าร่วมการแข่งขัน อปท.
เกมส์และกีฬาอ่ืนๆ 
 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเเจ้าพ่อเจ้าแม่
ลาดยาว 

-เพื่อรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

-อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่
ลาดยาว ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนการจัดงานวันส้มโอ
และของดีเมืองลาดยาว 

-เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ของดี
เมืองลาดยาว
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-อุดหนุนให้แก่อ าเภอ
ลาดยาว ปีละ 1 ครั้ง 

7,000 
(งบเทศบาล) 

 

7,000 
(งบเทศบาล) 

7,000 
(งบเทศบาล) 

7,000 
(งบเทศบาล) 

7,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่น 
 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 อุดหนุนโครงการจัดส่งทีม
เรือยาวเล็กแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

-เพื่อรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

-อุดหนุนให้อ าเภอลาดยาวปี
ละ 1  ครั้ง 
 

3,000 
(งบเทศบาล) 

 

3,000 
(งบเทศบาล) 

3,000 
(งบเทศบาล) 

3,000 
(งบเทศบาล) 

3,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชน
เห็นความ 
ส าคัญของ
ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ -เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 โครงการกิจกรรมดนตรีเพื่อ
ประชาชนถนนคนเดิน 

-เพื่อให้
ประชาชนร่วม
ท ากิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชนและ
ครอบครัว 

-ประชาชนในเขตเทศบาล  
จ านวน 15  ชุมชน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
ได้รับการ
นันทนาการ
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการก่อสร้างสระว่าย
น้ า 
 
 

-เพื่อให้
ประชาชนมีสระ
ว่ายน้ าเพื่อใช้
ออกก าลังกายใน
ชุมชนของ
ตนเอง 
 

-ก่อสร้างสระว่ายน้ า      
ขนาดกว้าง 12.30 เมตร  
ยาว 25 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

6,500,000 
(งบเทศบาล 
/งบสนับสนนุ) 

6,500,000 
(งบเทศบาล 
/งบสนับสนนุ) 

6,500,000 
(งบเทศบาล 
/งบสนับสนนุ) 

6,500,000 
(งบเทศบาล 
/งบสนับสนนุ) 

6,500,000 
(งบเทศบาล 
/งบสนับสนนุ) 

สระว่ายน้ า -ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

11 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก
ก าลังกายชุมชน 

-เพื่อให้ชุมชนมี
เครื่องออกก าลัง
กายอย่างทั่วถึง 

-จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าชุมชน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

เครื่องออก
ก าลังกาย 

-ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาชุมชน 
 
 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
สนามกีฬาเพื่อ
ใช้ออกก าลังกาย
ในชุมชนของ
ตนเอง 
 
 
 

-ปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน
ในเขตเทศบาล      
 

100,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

 

100,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

  

100,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

 

100,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

 

100,000 
(งบเทศบาล/  
งบสนับสนุน) 

 

สนามกีฬา
ชุมชน 

-ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

13 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ชุมชนเพิ่มเติม 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
สนามกีฬาเพื่อ
ใช้ออกก าลังกาย
ในชุมชนของ
ตนเอง 
 

ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน    
1 แห่ง 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

 

สนามกีฬา
ชุมชน 

-ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

14 อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
อปท. 

-เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี 
และเป็นการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
 

อุดหนุนให้อปท.ที่เป็น
เจ้าภาพ 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชน
และพนักงาน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 4 การอนุรกัษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

15 อุดหนุนกิจกรรมแอโรบิค
เพื่อการออกก าลังกาย 

-เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี 
และเป็นการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนให้ชมรมแอโรบิค
ต าบลลาดยาว ปีละ 1 ครั้ง 

- 10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ปีละ 1 ครั้ง -ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.9 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

-เพื่อให้ผู้พิการ
ได้มีชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

-ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว 
(166X800X12) 

1,593,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,593,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,593,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,593,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,593,600 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ผู้พิการ -ผู้พิการได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

กอง
การศึกษา 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

-ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว  1,141 คน 
60-69 = 600 บาท 
70-79 = 700 บาท 
80-89 = 800 บาท 
90-100 = 1,000 บาท 
 
 
 

9,139,200 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

 

9,139,200 
 (งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

9,139,200 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

9,139,200 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

9,139,200 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ผู้สูงอายุ 
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 

-ผู้สูงอายุได้รับ 
ความ
ช่วยเหลือ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.9 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 

-เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์ได้มีชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 

-ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว 
(7X500X12) 

42,000 
(งบเทศบาล) 

 

42,000 
(งบเทศบาล) 

 

42,000 
(งบเทศบาล) 

 

42,000 
(งบเทศบาล) 

 

42,000 
(งบเทศบาล) 

 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง

ชีพ 

-ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กอง
การศึกษา 

4 สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลลาดยาว
(สปสช.) 

-เพื่อสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 

-สมทบเข้ากองทุนฯ 
ปีละ1 ครั้ง 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

สมทบเงิน
เข้ากองทุน 

-กองทุนฯมี
เงินในการ
บริหารจัดการ
ดูแลส่งเสริม
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 2.9 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 สมทบเงินกองทุน         
วันละบาท 

- เพื่อสมทบ
กองทุนวันละ
บาท 

- สมทบเข้ากองทุนฯ                  
ปีละ 1ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

สมทบเงิน
เข้ากองทุน 

-กองทุนฯ มี
เงินทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ การสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยวอ าเภอลาดยาว 

-เพื่อพัฒนาศูนย์
ข้อมูลท่องเที่ยว
ของอ าเภอ
ลาดยาวและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
 

-พัฒนาศูนย์ข้อมูล,จัดท าสื่อ
น าเสนอ จ านวน 1 แห่ง  

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000(งบ
เทศบาล) 

 

50,000(งบ
เทศบาล) 

 

50,000(งบ
เทศบาล) 

 

มีข้อมูลการ
ท่อง เที่ยว 

-อ าเภอ
ลาดยาวและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
มีศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยว  

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัด
ลาดยาว 

-เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
อาคารและ
สถานที่ภายใน
วัดลาดยาว 
 
 

-ปรับปรุงอาคารและ       
ภูมิทัศน์วัดลาดยาว  
จ านวน 1 แห่ง  
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

มีสถานที่
ท่อง เที่ยว
เพิ่มขึ้น 

-วัดลาดยาว
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
ประจ าอ าเภอ
ลาดยาว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ การสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนา
บุคลากรของ
เทศบาลต าบล
ลาดยาว ให้มี
ความรู้ในการ
ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาลต าบลลาดยาว 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-บุคลากรของ
เทศบาลต าบล
ลาดยาว ได้รับ
ความรู้ในการ
ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

4 โครงการจัดท าป้ายโครง
เหล็กประชาสัมพันธ์สี่มุม
เมือง 

-เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาล 
และอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

-ป้ายโครงเหล็ก 
 จ านวน 4 ป้าย 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

400,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวนป้าย
ที่ติดตั้ง 

-ท าให้
ประชาชน
ได้รับทราบ
ข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ
อย่างทั่วถึง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้
ประชาชนมีแนว
ทางการด าเนิน
ชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 

-จัดประชุมประชาชน 
ในชุมชนทั้ง 15 ชุมชน 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมี
การด าเนิน
ชีวิตอย่าง
พอมีพอกิน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการฝึกอบรมยกระดับ
ฝีมือกลุ่มอาชีพ (ต่อยอด) 
 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
สูงขึ้น 

-กลุ่มอาชีพของเทศบาลเช่น  
กระเป๋าพลาสติก  น้ าพริก
แกงและดอกไม้ประดิษฐ์ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
สินค้า  OTOP 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข แบบ ABC 

-เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนและ
บูรณาการ
ภารกิจของส่วน
ราชการต่างๆ 
 
 
 
 
 

-ชุมชน 15 ชุมชน 40,000 
(งบเทศบาล) 

 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

40,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวนครัว 
เรือนที่
ส ารวจ 

-ประชาชนมี
ความเข็มแข็ง 
และครัวเรือน
ลดปัญหา
ความยากจน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการคัดแยกขยะ -เพื่อรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกใน
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-อบรมและจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะการรี
ไซเคิลปีละ 1  ครั้ง 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000(งบ
เทศบาล) 

30,000(งบ
เทศบาล) 

30,000(งบ
เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
ตระหนักถึง
ปัญหาขยะมูล
ฝอยและรักษา
ระบบนิเวศน์ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการขุดลอกท่อและราง
ระบายน้ า 
(เสนอโดยชุมชน 15 ชุมชน) 

-เพื่อให้การ
ระบายน้ าเสียที่
ดีและป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

-ขุดลอกท่อและรางระบาย
น้ าภายในเขตเทศบาล  ปีละ 
1 ครั้ง 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000(งบ
เทศบาล) 

150,000(งบ
เทศบาล) 

การระบาย
น้ ามีประ

สิทธิ 
ภาพ 

-ท าให้การ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 

-เพื่อปรับปรุง
สถานที่ก าจัด
ขยะให้สามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะได้ 
 

-จ้างเหมาฝังกลบขยะ 
 ปีละ 3 ครั้ง 
 

250,000 
(งบเทศบาล) 

 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนครั้ง
ที่ปรับปรุง 

-สามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะได้เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 

-เพื่อจ้างบริษัทที่
ปรึกษาศึกษา
ความเหมาะสม
และออกแบบ
ระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย(FS/DD) 
 

-จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษา
ความเหมาะสม 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
สนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
สนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
สนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
สนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
สนับสนุน) 

ผลการ 
ศึกษา 
ระบบ 

-มีระบบก าจัด
ขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลลด
ปัญหาขยะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 จัดซ้ือที่ดินส าหรับก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลรวม 

-เพื่อให้มีพื้นที่
ส าหรับก าจัด
ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ของ
เทศบาลและ
อปท.ข้างเคียง 
 

-จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1  แห่ง 

5,000,000 
(งบเทศบาล 
/งบเงินกู้) 

 

5,000,000 
(งบเทศบาล 
/งบเงินกู้) 

5,000,000 
(งบเทศบาล 
/งบเงินกู้) 

5,000,000 
(งบเทศบาล 
/งบเงินกู้) 

5,000,000 
(งบเทศบาล 
/งบเงินกู้) 

ที่ดินก าจัด
ขยะ 

-มีที่ดินส าหรับ
ก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลลาดยาว 

-เพื่อให้มีถนนใน
การสัญจรเข้า
โรงฆ่าสัตว์ได้
สะดวก 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 145 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. 

435,000 
(งบเทศบาล) 

 

435,000 
(งบเทศบาล) 

435,000 
(งบเทศบาล) 

435,000 
(งบเทศบาล) 

435,000 
(งบเทศบาล) 

ถนน คสล. 
1 เส้น 

-มีถนนทางเข้า
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรไป
มาสะดวก 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานเทศบาลต าบล
ลาดยาว 

-เพื่อให้ภูมิทัศน์
โดยรอบ
ส านักงาน
เทศบาลดู
เรียบร้อย 
สวยงาม 
 

-จัดสวนหย่อม พันธ์ุไม้ดอก , 
ไม้ประดับต่างๆและอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องฯลฯ 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

ภูมิทัศน์รอบ
ส านัก งาน
สวยงาม 

- ท าให้พื้นที่
โดยรอบ
ส านักงานฯดู
เรียบร้อยและ
สวยงาม 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

8 โครงการล้อมรั้วโรงฆ่าสัตว์
(เก่า)เทศบาลต าบลลาดยาว 

-เพื่อความ
ปลอดภัยและมี
รั้วรอบขอบชิด 

ล้อมรั้ว คสล. 
ยาว 86 ม. 
สูง 2.00 ม. 
 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

โรงฆ่าสัตว์
ได้รับการ
ล้อมรั้ว 

-สามารถเห็น
เขตพื้นที่
ชัดเจน 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
 5.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 โครงการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะพร้อมชุดสายพาน
คัดแยกขยะ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

คัดแยกขยะ
อินทรีย์ ขยะ
ทั่วไป ขยะรี
ไซเคิลจากชุมชน 
สถาน
ประกอบการ 
ศาสนสถาน 
สถานศึกษาและ
หน่วยงาน
ราชการต่างๆ 

ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะ อาคารคัดแยกขยะ 
พร้อมสายพานคัดแยกขยะ 
จ านวน 1 อาคาร 

- 2,510,000 
(งบเทศบาล) 

2,510,000 
(งบเทศบาล) 

2,510,000 
(งบเทศบาล) 

2,510,000 
(งบเทศบาล) 

อาคารคัด
แยกขยะ 
พร้อม
สายพานคัด
แยกขยะ 
จ านวน 1 
อาคาร 

1.ปริมาณขยะที่
น าไปเทลดลง 
2.ปริมาณขยะ
อินทรีย์ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาล 
สามารถน าไปท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
เล้ียงสัตว ์
3.ปริมาณขยะ
ทั่วไปสามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
4.ปริมาณขยะรี
ไซเคิลน าไปสร้าง
รายได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

-เพื่อให้บุคลากร
มีคุณธรรม
จริยธรรม
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

-อบรมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างของเทศบาล จ านวน 
100 คน 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
น าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการส ารวจประเมิน
ความ 
พึงพอใจผู้รับบริการ 

-เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลแก่
พนักงาน 
 

-จ้างเหมาหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกส ารวจการ
ปฏิบัติงาน  
ปีละ 1 ครั้ง  

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ประชา ชน
ในเขต

เทศบาล 

-การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งทุกระดับ 

-เพื่อให้การ
เลือกตั้งทุก
ระดับเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยและ
ถูกต้อง 
 

-เตรียมความพร้อมในการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

-การเลือกตั้งมี
ความ
เรียบร้อยและ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

4 โครงการอบรมคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างของเทศบาล 

-เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ 
พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสบการณ์ใน
การท างาน 
 

-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล, พนักงานเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างเทศบาล จ านวน100 คน 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-บุคลากรของ
เทศบาลมี
ความรู้ มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล -เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ร่วมงานวัน
เทศบาล 
 

-จัดงานวันเทศบาล 
ปีละ  1  ครั้ง  

20,000 
(งบเทศบาล) 

 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ท าให้ระลึกถึง
วัน
เปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็น
เทศบาล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

6 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานส านัก
ปลัดเทศบาล 

-เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
ภายนอก
ปฏิบัติงานส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

-จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน
ฝ่ายต่างๆของส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน 20 คน 

2,160,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,160,000 
(งบเทศบาล) 

2,160,000 
(งบเทศบาล) 

2,160,000 
(งบเทศบาล) 

2,160,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
แรงงาน 

-ท าให้การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล
บรรลุผล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

-เพื่อติดตั้งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 1 ซุ้ม 

120,000 
(งบเทศบาล) 

 

120,000 
(งบเทศบาล) 

120,000 
(งบเทศบาล) 

120,000 
(งบเทศบาล) 

120,000 
(งบเทศบาล) 

ซุ้มเฉลิม
พระเกียรต ิ

-ท าให้
ประชาชน
ส านึกรักใน
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

8 ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เสียงไร้สายเทศบาลต าบล
ลาดยาว 
(เสนอโดยชุมชน 15  
ชุมชน) 

-เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ฟังข่าวสารจาก
เทศบาลได้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 

- ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงไร้สาย 
ในชุมชน 
ทั้ง 15 ชุมชน 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนจุดที่
ติดตั้ง/

ปรับปรุง 

-ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
จากเทศบาล
อย่างทั่วถึง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

9 โครงการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรประจ าปี 

-เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ได้รับทราบการ
บริการด้าน
ต่างๆ ของ
เทศบาล 

-จัดท าหนังสือรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงาน 
-จัดท าวารสาร ,ปฏิทิน 
-จัดท าแผ่นพับ, แผ่นป้าย  

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

ประชาชน
รับทราบ
ข่าวสาร 

-ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
ได้รับทราบกิจ 
กรรมและการ
ให้บริการต่างๆ
จากเทศบาล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

10 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานกอง
วิชาการและแผนงาน 

-เพื่อจ้างแรงงาน
แรงงาน
ภายนอก
ปฏิบัติงานใน
กองวิชาการและ
แผนงาน 

-จ้างเหมาแรงงานของกอง
วิชาการและแผนงาน 
จ านวน 2 คน 
 

216,000 
(งบเทศบาล) 

 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

216,000 
(งบเทศบาล) 

แรงงาน 2 
คน 

-ท าให้การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล
บรรลุผล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

11 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 
 
 
 

-เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ช าระภาษี
ทุกประเภท
ได้รับข้อมูลและ
ก าหนด
ระยะเวลา 

-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
และคู่มือการช าระภาษี 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

ผู้เสียภาษี
รับทราบ
ข้อมูล 

-ผู้เสียภาษี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ทราบก าหนด
ระยะเวลาการ
ช าระภาษี 

กองคลัง 

12 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานกองคลัง 
(แผนสี่ปี เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

จ้างเหมาบริการจ านวน 6 
คน 

648,000 
(งบเทศบาล) 

648,000 
(งบเทศบาล) 

648,000 
(งบเทศบาล) 

648,000 
(งบเทศบาล) 

648,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
แรงงาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

13 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์
บริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลลาดยาว 

เพื่อพัฒนาการ
บริการและ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ซ่อมสร้างลานเอนกประสงค์
กว้าง 15-17 ม. ยาว 23-48 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 578ตร.
ม. พร้อมตกแต่ง 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

350,000 
(งบเทศบาล) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการบริการ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

14 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
พนักงาน
เทศบาลมีที่อยู่
อาศัยตลอด
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
จ านวน 12 ห้อง กว้าง 4 ม. 
ยาว 14.5 ม. 

8,350,000 
(งบเทศบาล) 

8,350,000 
(งบเทศบาล) 

8,350,000 
(งบเทศบาล) 

8,350,000 
(งบเทศบาล) 

8,350,000 
(งบเทศบาล) 

บ้านพัก
พนักงานฯ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

15 ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลที่ 10 

เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
และปกป้อง
สถาบัน 
 

ป้ายโครงสร้างเหล็ก 
1 ป้าย 
 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

ป้ายรัชกาล
ที่ 10 

ประชาชน
ตระหนักถึง
พระมาหา
กรุณาธิคุณฯ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

16 โครงการติดตั้งเสาธงชาติ
พร้อมฐาน 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับ
ขนาดของ
อาคารส านักงาน
เทศบาลฯ 

เสาธงชาติสูง 15 เมตร 
พร้อมฐาน บริเวณหน้า
ส านักงานเทศบาลฯ (ตาม
แบบของกองช่าง) 

249,000 
(งบเทศบาล) 

249,000 
(งบเทศบาล) 

249,000 
(งบเทศบาล) 

249,000 
(งบเทศบาล) 

249,000 
(งบเทศบาล) 

เสาธงชาติ
และฐาน 

เป็นการ
แสดงออกใน
การให้
ความส าคัญ
และเชิดชู
สถาบัน 
 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

17 โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณ
อาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลฯ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อให้มี
ส านักงานที่มี
ความปลอดภัย 

ปรับปรังรั้วบริเวณอาคาร
ป้องกันฯ 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

รั้วบริเวณ
อาคาร
ป้องกันและ
บรรเทา
สารณภัยฯ 

บริเวณอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลมี
ความ
ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

18 โครงการปรับปรุงประตูรั้ว
เปิด-ปิด ด้านหลังส านักงาน
เทศบาลฯ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อทดแทน
ประตูรั้วของเดิม
ที่ช ารุด 

ปรับปรุงประตูรั้วเปิด-ปิด 
ด้านหลังส านักงานเทศบาลฯ 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

ประตูรั้ว
เปิด-ปิด 
ด้านหลัง
ส านักงาน
เทศบาลฯ 
 
 

ประตูรั้วเปิด-
ปิดได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

19 โครงการปรับปรุงพื้น คสล.
พร้อมหินทิ้ง บริเวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลฯ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อปรับปรุงพื้น 
คสล.ของเดิมที่
ช ารุดจากการถูก
น้ าเซาะ 

ปรับปรุงพื้นที่ คสล.พร้อม
งานหินทิ้งบริเวณอาคาร
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลฯ 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

500,000 
(งบเทศบาล) 

 

พื้นที่ คสล.
พร้อมงาน
หินทิ้ง
บริเวณ
อาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาลฯ 

พื้น คสล.
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ใช้
งานได้
ตามปกติ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

20 โครงการซ่อมแซมห้องน้ า
อาคารส านักงานเทศบาลฯ 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ าอาคาร 
ส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน
เทศบาลฯ ระบบน้ า ระบบ
ระบายอากาศ 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

200,000 
(งบเทศบาล) 

 

ห้องน้ าได้รับ
การ
ซ่อมแซม 

สามารถบริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

21 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลลาดยาว 

-เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนา
เทศบาลและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ 

-จัดประชุมเวทีประชาคม 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

10,000(งบ
เทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000(งบ
เทศบาล) 

10,000(งบ
เทศบาล) 

10,000(งบ
เทศบาล) 

มีแผน 
พัฒนา

เทศบาล 

-เทศบาลมี
กรอบแนว
ทางการ
พัฒนาและ
จัดท า
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

22 โครงการอบรมเผยแพร่
กฎหมายน่ารู้ 
 

-เพื่อให้
ประชาชนทุก
กลุ่มมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องกฎหมาย 

-จัดอบรมหรือเอกสาร
เผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายต่างๆ 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชน
เข้าใจ
กฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

23 โครงการจัดท าเวที
ประชาคม /เวทีพิจารณ์
และสร้างศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

-เพื่อท าเวที
ประชาคม/เวที
พิจารณ์ ต่างๆ 
และจัดตั้งศูนย์
ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป 

-จัดท าเวทีประชาคม/เวที
พิจารณ์พร้อมจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป 

30,000  
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

ผู้เข้าร่วม
เวทีพิจารณ์/
ศูนย์ปรอง 

ดอง 

-สามารถ
พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้
ตรงความ
ต้องการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุพร้อมก าแพงกันดิน 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

- เพื่อใช้เก็บ
เอกสารของ
หน่วยงานของ
ส านักงาน
เทศบาลให้เป็น
ระเบียบ 

ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 
2 คูหา กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร หรือคิด
เป้นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 
ตาราเมตร พร้อมก าแพงกัน
ดินไม่น้อยกว่า 23.00 เมตร 

- 2,600,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,600,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,600,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,600,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
เอกสารที่
สามารถ
จัดเก็บได้
อย่างเป็น
ระเบียบ 

เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สามารถค้นหา
ได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

-เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
ปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ้างเหมาบุคลากรฯ 
จ านวน 23 คน 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,800,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ้างเหมา
แรงงาน 

-ท าให้การ
ปฏิบัติ งาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
  6.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขฯ 

-เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
ปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุข
ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ้างเหมาบุคลากรฯ 
จ านวน 26 คน 

2,808,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,808,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,808,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,808,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,808,000 
(งบเทศบาล) 

 

จ้างเหมา
แรงงาน 

-ท าให้การ
ปฏิบัติ งาน
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
  6.5 แผนงานเคหะชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
บุคลากรปฏิบัติงานกองช่าง 
 

-เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
ปฏิบัติงานใน
กองช่าง
ปฏิบัติงานฝ่าย
ต่างๆ 

-จ้างเหมาบุคลากร 
ปฏิบัติงานในกองช่าง 
จ านวน 10คน 

1,080,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,080,000
(งบเทศบาล) 

 

1,080,000
(งบเทศบาล) 

 

1,080,000
(งบเทศบาล) 

 

1,080,000
(งบเทศบาล) 

 

แรงงาน 10 
คน 

-ท าให้การ
ปฏิบัติงานกอง
ช่างบรรลุผล 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงห้องท างานภายใน
กองช่าง 

-เพื่อรองรับ
บริการ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและ
สะดวกสบาย 

-ปรับปรุงห้องท างานภายใน
กองช่าง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

ห้องกองช่าง
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริหารที่
สะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
  6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน -เพื่อให้ชุมชน
ทราบเป้าหมาย 
แนวทางและทิศ
ทางการพัฒนา
ชุมชนแต่ละ
ชุมชน 

-จัดท าแผนชุมชน 
จ านวน  15  ชุมชน 

30,000 
(งบเทศบาล) 

 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000  
(งบเทศบาล) 

30,000  
(งบเทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

-ชุมชนมี
เป้าหมายใน
การพัฒนา
และแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชนได้ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส ารวจข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานเพื่อวางแผน
พัฒนา 

-เพื่อทราบ
ข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน
ภายในเขต
เทศบาล 
 
 

-ส ารวจและบันทึกข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนทั้ง 15 
ชุมชน 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

50,000 
(งบเทศบาล) 

 

ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 

-มีข้อมูล
พื้นฐานในการ
ประกอบ การ
ท างานในด้าน
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่4 ประเด็นการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
  6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว 

-เพื่อให้สมาชิก
ในครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาลที่
เข้าร่วมโครงการ 

36,000 
(งบเทศบาล) 

 

36,000 
(งบเทศบาล) 

 

36,000 
(งบเทศบาล) 

 

36,000 
(งบเทศบาล) 

 

36,000 
(งบเทศบาล) 

 

ผู้เข้าร่วม -ท าให้
ครอบครัวมี
สัมพันธภาพ 
ที่ดีครอบครัว
อบอุ่น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก     
ซอยเทศบาล 10 เชื่อมต่อ 
อบต.ลาดยาว ทางเข้า
ส านักงานขนส่งฯ 
 

เพื่อความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ขนาดกว้าง 6-10ม. ยาว
1,700 ม. 

1,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

1,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

1,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

1,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

1,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างพนังก้ันน้ า คสล. 
จากสะพานชื่นจิตร (ถนน
เทศบาล 5) ถึงสะพานโรงสี
เจ๊กซ้ี (ถนนลาดยาว-เขาชน
กัน) (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เหนือ) 
 
 

-เพื่อป้องกันตลิ่ง
ผังและป้องกัน
น้ าท่วม 

-ก่อสร้างพนังก้ันน้ า  
ค.ส.ล. ขนาดระยะความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,060 ม. 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 ก่อสร้างพนังก้ันน้ าคสล. 
จากสะพานข้ามถนนสาย
ลาดยาว-หนองสังข์ ถึง
สะพานชื่นจิตรพร้อมประตู
ระบายน้ าคสล.(เสนอโดย
ชุมชนวัดลาดยาว) 

-เพื่อป้องกันตลิ่ง
ผังและป้องกัน
น้ าท่วม 

-ก่อสร้างพนังก้ันน้ า  
คสล ขนาดระยะความยาว
ไม่น้อยกว่า  924  ม. 
 

23,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

23,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

23,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

23,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

23,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 

4 วางท่อลอดระหว่างถนน
1072 และ ถนน 3013  
(บริเวณหน้าป้อมต ารวจ 
เชื่อมท่อระบายน้ าหน้าที่ท า
การไปรษณีย์ ) 
 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยาว 28 ม. วางท่อสี่เหลี่ยม 
ขนาดกว้าง   1.20 ม. 

500,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

500,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

500,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

500,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

500,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก และทางเท้า 
แนวถนนเทศบาล 2 (ทาง
หลวงหมายเลข 3013) 
ตั้งแต่ โค้งทางเข้าวัด
ลาดยาว ถึงสุดเขตเทศบาล  

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ า ขนาดØ1 
เมตร และทางเท้าความยาว 
810 ม. 
 
 

2,400,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

2,400,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

2,400,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

2,400,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

2,400,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่ 

ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก และทางเท้า  
แนวถนนเทศบาล 1(ทาง
หลวง 1072) ตั้งแต่ที่ท า
การไปรษณีย์อ าเภอ
ลาดยาว ถึงสุดเขตเทศบาล 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 1 
เมตร และทางเท้าความยาว  
ความยาว 1,000 ม. 

3,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

3,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

3,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

3,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

3,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่1 ประเด็นการพัฒนาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพฒันาเมอืงสวรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7 ก่อสร้างพนังก้ันน้ า คสล. 
จากสะพานชื่นจิตร (ถนน
เทศบาล 5) ถึงสะพานโรงสี
เจ๊กซ้ี (ถนนลาดยาว-เขาชน
กัน) (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อป้องกันตลิ่ง
ผังและป้องกัน
น้ าท่วม 

-ก่อสร้างพนังก้ันน้ า  
ค.ส.ล. ขนาดระยะความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,060 ม. 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

26,000,000 
(งบ

สนับสนุน) 
 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

-สามารถ
ป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ป้องกันการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยระบบทางกลและ
ชีวภาพ พร้อมศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อก าจัดขยะ
และลดปริมาณ
ขยะที่เข้าสู่
ระบบก าจัด   
ขั้นสุดท้ายมาก
ที่สุด 

1.ศึกษำควำมเหมำะสม
และออกแบบรำยละเอียด
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอย 
2.อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
(Building & 
Surrounding) 
-ถมดินพร้อมบดอัด 
-ลานคสล.รอบอาคาร
(Surrounding) 
-ระบบจัดการขยะส่วนหน้า
(Front-End) 
-ระบบบ าบัดทางกลและ
ชีวภาพ(MBTSystem) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน 

การบริหาร
จัดการขยะ
ชุมชนแบบ
บูรณาการ
และสร้าง
ความ
ร่วมมือทุก
ภาคส่วน ใน
รูปแบบ
ระบบการ
จัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง 

1.ปริมาณขยะ
ที่น าไปเทกอง
ลดลง 
2.ได้วัสดุ
ปรับปรุงดิน
(อินทรียวัตถุ) 
3.ได้เชื่อเพลิง
ขยะ(RDF) 
4.ปริมาณขยะ
รีไซเคิลน าไป
สร้างรายได้ 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาล
ต าบล

ลาดยาวและ
หน่วยงาน

อ่ืนๆ 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 159 

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

-ระบบผลิตเชื้อเพลงขยะ
และปุ๋ย(RDFProduction 
Unit)  
3.ระบบจัดกำรขยะส่วน
หน้ำ(Front-End)  
-ฮอปเปอร์รับขยะ (Hopper 
Feeder) 
-สายพานคัดแยก (Hand 
Sorting Belt)  
-สายพานส่ง (Take-off 
Belt) 
-สายพานส่ง (Take-off) 
 

(Refuse 
Derived 
Fuel,RDF) 
และวัสดุ
ปรับปรุงดิน
(อินทรียวัตถุ
)ส าหรับ
รองรับขยะ
ปริมาณ 10
ตัน/วัน 
จ านวน 1 
แห่ง 

5.สามารถ
รองรับการ
จัดการขยะใน
เขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว
ได้ 100% 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

- เครื่องย่อยขยะขั้นต้น  
(Pre-Shredder) 
-สายพานส่ง (Shooting 
Belt) 
4.ระบบบ ำบัดทำงกลและ
ชีวภำพ  (MBT System) 
5.ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ
และปุ๋ย (RDF-Unit) 
-ฮอปเปอร์และสายพานส่ง 
(Hopper  Take – 
offbelt) 
-เครื่องคัดแยกแบบตะแกรง
หมุน(Trommel) 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

-เครื่องย่อยพลาสติก
(Shredder)  
-สายพานส่ง (RDF Belt) 
-สายพานส่ง (Fertilizer 
Belt) 
6.ระบบขอขยำยเขตติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้ำหรือระบบ
โซล่ำเซลล์ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

2 โครงการการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยระบบเตาเผาขยะ
พร้อมศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อให้มีเตาเผา
ขยะมูลฝอยแบบ
ไร้มลพิษ 
ส าหรับการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

1.ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
2.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
-ลานคสล.รอบอาคาร
(Surrounding) 
3.เตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้
มลพิษพร้อมอุปกรณ์รองรับ
ขยะมูลฝอย 10ตัน/วัน 
-สายพานคัดแยกขยะมูล
ฝอย 
4.ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

30,000,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

30,000,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

30,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

30,000,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

30,000,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

ระบบ
เตาเผาแบบ
ไร้มลพิษ
จ านวน 1 
แห่ง 

-มีเตาเผาขยะ
มูลฝอยแบบไร้
มลพิษในการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 
-สามารถ
จัดการขยะมูล
ฝอยภายใน
เขตเทศบาลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาล
ต าบล
ลาดยาวและ
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 ศูนย์ก าจัดขยะชุมชนครบ
วงจรอย่างยั่งยืนเทศบาล
ต าบลลาดยาว 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อให้มีกิจกรรม
การจัดการขยะ
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ลาดยาว 

1.อาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อม
สายพานคัดแยกขยะมูลฝอย 
-เครื่องอัดขยะก้อน 
2.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
พร้อมตาชั่งน้ าหนักไม่น้อย
กว่า 10 ตัน 
3.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
พร้อมเครื่องบดย่อยก่ิงไม้ 
4.เลี้ยงหมูหลุม(หมูป่า)พร้อม
โรงเรือน 
5.เลี้ยงเป็ดเทศ และเป็ดไข่
พร้อมโรงเรือน 
6.เลี้ยงไก่ไข่ พร้อมโรงเรือน 

2,500,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

2,500,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

2,500,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

2,500,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

2,500,000 
(งบ

เทศบาล/งบ
สนับสนุน) 

เทศบาล
ต าบล
ลาดยาวมี
ศูนย์ก าจัด
ขยะชุมชน
ครบวงจร
อย่างยั่งยืน 
1 แห่ง 

1.ปริมาณขยะ
ที่น าไปเทกอง
ลดลง 
2.ได้ปุ๋ยคอก  
(ปุ๋ยอินทรีย์) 
3.ปริมาณขยะ
รีไซเคิลน าไป
สร้างรายได้ 
4.สามารถ
รองรับการ
จัดการขยะใน
เขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาล
ต าบล
ลาดยาวและ
หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

7.เลี้ยงแกะหรือแพะพร้อม 
โรงเรือน 
8.เลี้ยงไส้เดือน พร้อม
โรงเรือน 
9.ระบบขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าหรือระบบ
โซล่าเซลล์ 
10.รถกระบะส าหรับบรรทุก
ขยะอินทรีย์ 
11.อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

4 โครงการก าจัดขยะโดยท า
ข้อตกลงกับภาครัฐ/
ภาคเอกชนและ 
หน่วยงานอ่ืน 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

เพื่อก าจัดขยะ
โดยภาครัฐ/
ภาคเอกชนและ
หน่วยงานอ่ืน 
เป็นผู้ลงทุน 

ภาครัฐ/ภาคเอกชน และ
หน่วยงานอ่ืน ลงทุนก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก าจัดขยะ 
เทศบาลต าบลลาดยาว 
น าส่งขยะเข้าก าจัดตาม
ข้อตกลง 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน) 

มีแหล่ง
ก าจัดขยะ
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
และไม่มี
มลภาวะที่
เป็น
อันตรายต่อ
ประชาชน 
 
 
 
 

ก าจัดขยะที่
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบล
ลาดยาวได้ 
100% และไม่
มีปัญหาขยะ
ตกค้าง 

กอง
สาธารณสุข 
และ
สิ่งแวดล้อม 
เทศบาล
ต าบล
ลาดยาว 
หรือ 
หน่วยงานอ่ืน 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
 

ป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าให้
ปลอดจากพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาล (ตาม
หนังสืออ าเภอ
ลาดยาวด่วนที่สุดที ่
นว  0023.19/ว 
563  ลงวันที่  25  
มกราคม 2561 
และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สดุที่ มท 
0810.5/ว 1745  
ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560) 

ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวละ 30 บาท  
(30 บาท x 1,100 ตัว)  
ภายในเขตทั้ง 15 ชุมชน 

33,000 
(งบสนับสนุน) 

33,000 
(งบสนับสนุน) 

33,000 
(งบสนับสนุน) 

33,000 
(งบสนับสนุน) 

33,000 
(งบสนับสนุน) 

ไม่มีโรคพิษ
สุนัขบ้าใน
เขตเทศบาล 

ไม่มีโรคพิษสุนัข
บ้าเกิดขึ้นใน
เทศบาล 

กองสาธารสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบล
ลาดยาว 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.4 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

 

เพ่ือให้มีข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
(ตามหนังสืออ าเภอ
ลาดยาว ด่วนทีสุ่ดที่ 
นว  0023.19 / ว 563 
ลงวันที่  25  มกราคม 
2561 และตามหนังสอื
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุดที่ มท 0810.5/ว 
1745 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560) 

เบิกค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ในการส ารวจ
สุนัขและแมว ทั้ง  15  
ชุมชน ในเขตเทศบาล ปีละ 
2 ครั้ง  

6,000 
(งบสนับสนุน) 

6,000 
(งบสนับสนุน) 

6,000 
(งบสนับสนุน) 

6,000 
(งบสนับสนุน) 

6,000 
(งบ

สนับสนุน) 

มีข้อมูลสุนัข
และแมวใน
เขตเทศบาล
ต าบล
ลาดยาว
ครอบคลุมท้ัง  
15  ชุมชน   
ในการด าเนิน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมว
ทั้ง 15 ชุมชน 
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ลาดยาวได้รับ
การส ารวจ
ข้อมูลและ
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

กองสาธารสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบล
ลาดยาว 

แบบ ผ.02/1 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  

แบบ ผ.02/1 
รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพ 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที ่3 ประเด็นการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
  5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 โครงการขุดลอกสระสวน
ธรรมประทีป 

1.เพื่อให้
สามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
2.เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ า 
 
 
 
 
 
 
 

สระสวนธรรมประทีป   2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

2,000,000 
(งบสนับสนุน) 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้ 
60,000  
ลบ.ม. 

ประชาชน 
1,163 
ครัวเรือน มีน้ า
ใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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แบบ ผ.08  

บัญชีครุภัณฑ ์
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

รถยนต์โดยสำร 12 ที่
นั่ง  
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน 
 

1,214,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,214,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,214,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,214,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,214,000 
(งบเทศบาล) 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

พำทิชั่น  
ขนาดกว้าง 1 ม. สูง 
1.80 ม.  
กรุผ้าแบบครึ่งกระจก
ครึ่งทึบพร้อมอุปกรณ์
จ านวน 28 แผ่น  
 
 
 
 
 
 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

300,000 
(งบเทศบาล) 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องปรับอำกำศ 
ชนิดตดิฝำผนัง         
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
12,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง 
ติดตั้งที่ห้องควบคุม
เครื่องเสียงอาคาร
เอนกประสงค์ 
 

17,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาลฯ 

4 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องโทรสำร  
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 

18,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน             
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

16,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน             
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้ในงานบริหารงาน
ทั่วไป 

16,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้แทน
ของเดิมที่ช ารุด 

เครื่องโทรศัพท์
ส ำนักงำน  
จ านวน 7 เครื่อง 
 
 

5,600 
(งบเทศบาล) 

 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 173 

3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

ถังน้ ำแบบสเตนเลส 
ขนาดความจุ 2,500 
ลิตร  
จ านวน 2 ถัง 
 

42,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 บริหารงานทั่วไป 
แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้แทน
ของเดิมที่ช ารุด 

เก้ำอี้ส ำนักงำน 
ส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ชุด 

20,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนดิ
ตั้งพื้นหรือชนดิแขวน    
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง 
ติดตั้งที่อาคาร 
เทศบาลฯ 
 

28,600 
(งบเทศบาล) 

28,600 
(งบเทศบาล) 

28,600 
(งบเทศบาล) 

28,600 
(งบเทศบาล) 

28,600 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับส ำนักงำน 
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้ในงานธุรการ ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

16,000 
(งบเทศบาล) 

16,000 
(งบเทศบาล) 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

16,000 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้ในงานธุรการ ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 

4,300 
(งบเทศบาล) 

4,300 
(งบเทศบาล) 

4,300 
(งบเทศบาล) 

4,300 
(งบเทศบาล) 

4,300 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสแกนเนอร์
ส าหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป  
จ านวน 1 เครื่อง 
  

- 3,100 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านักงาน
ปลัดเทศบาล 

14 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 4) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะพับขำว
อเนกประสงค ์
ขนาด ไม่น้อยกว่า
45/120/75 ซม. 
จ านวน 40 ตัว 
 

- 60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15  บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 4) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เต็นทท์รงจั่ว  
ขนาด 5x 12 เมตร 
จ านวน 3 หลัง 
 
 
 
 

- 96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

พัดลมติดผนัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
น้ิว จ านวน 25 ตัว 
 

- 40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
 (งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
 (งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ ำแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- 20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 4) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ชนิดมือถือ  
ขนำด 5 วัตต์  
จ านวน 5 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

- 60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล
ลาดยาว ท่ีมีหน้าท่ี
อนุมัติ อนุญาต 
ออกใบอนุญาต  รับ
จดทะเบียน หรือรับ
จดแจ้ง ยกเลิก
ส าเนาเอกสาร 
(ส าเนาทะเบียน
บ้าน และส าเนา
บัตรประชาชน) 
ส าหรับประชาชน
ท่ีมาติดต่อขอรับ
บริการเร่ืองดังกล่าว 
ตามค าสั่ง คสช.ท่ี 
21/2560  
ลว 4 เม.ย.2560 
 

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์  
(Smart Card 
Reader)  
จ านวน 7 เครื่อง 

- 4,900 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

รถยนต์ตรวจกำร 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,000-
3,000 ซีซี (ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,489,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,489,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,489,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,489,000 
(งบเทศบาล) 

 

1,489,000 
(งบเทศบาล) 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ไมโครโฟนไร้สำย 
จ านวน 2 ชุด 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ไมโครโฟนสำย 
จ านวน 5 ชุด 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ล ำโพงเสียงไร้สำย 
จ านวน 30 ดอก 
 
 
 

45,000 
(งบเทศบาล) 

45,000 
(งบเทศบาล) 

45,000 
(งบเทศบาล) 

45,000 
(งบเทศบาล) 

45,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

จอรับภำพ  
ขนำด 150 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องถ่ำยภำพทำง
อำกำศ (โดรน) 
จ านวน 1 ชุด 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์3,000 
ANSILumens  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

27 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

116,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

28 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

จอรับภำพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้ำ  
ขนาดเส้นทแยงมุม 
150 น้ิว  
จ านวน 2 จอ 
 
 

40,000 
(งบเทศบาล) 

- - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชน 

จัดซื้อชุดติดตั้งเสียง
ไร้สำย  
จ านวน 2 ชุด  
 

- 100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

30 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
เล่ือน  
จ านวน 1 หลัง  
 

- 5,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

31 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขำวด ำ  
จ านวน 2 เครื่อง 
 ใช้ในงานนโยบายและ
แผนงาน งาน
งบประมาณ งาน
ธุรการ  
และงานนิติการ 
 

6,600 
(งบเทศบาล) 

6,600 
(งบเทศบาล) 

6,600 
(งบเทศบาล) 

6,600 
(งบเทศบาล) 

6,600 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 182 

3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 บริหารงานทั่วไป 
  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับส ำนักงำน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว  
จ านวน 1 เครื่อง  

- - 16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

33 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

ชุดล ำโพงกลำงแจ้ง  
ประกอบด้วย ล าโพง
ซับเบส  
จ านวน 4 ตัว , ล าโพง
เสียงกลาง/แหลม 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 8 ตัว  
ใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ตาม
ชุมชนหรือสถานที่
ต่างๆในเขตเทศบาล
ต าบลลาดยาว 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เก้ำอี้พนักงำน  
จ านวน 4 ตัว 
 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

กองคลัง 

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

กองคลัง 

36 บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ส ำนักงำนประมวลผล
แบบที่ 2  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 30,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

37 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน
เล่ือน  
จ านวน 1 หลัง 
 

- 5,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องพิมพ์ 
multifunction  
(แบบฉีดหมึก)  
จ านวน 1 เครื่อง 

7,900 
(งบเทศบาล) 

 

7,900 
(งบเทศบาล) 

 

7,900 
(งบเทศบาล) 

 

7,900 
(งบเทศบาล) 

 

7,900 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

39 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 1KVA  
จ านวน  1 เครื่อง 

5,800 
(งบเทศบาล) 

 

5,800 
(งบเทศบาล) 

 

5,800 
(งบเทศบาล) 

 

5,800 
(งบเทศบาล) 

 

5,800 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

40 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

 

เครื่องพ่นหมอกควนั 
จ านวน 3 เครื่อง 

177,000 
(งบเทศบาล) 

 

177,000 
(งบเทศบาล) 

 

177,000 
(งบเทศบาล) 

 

177,000 
(งบเทศบาล) 

 

177,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

รถบรรทุกขยะขนำด 
6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน 
 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

 

2,400,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 สาธารณสุข 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ส ำหรับ
ประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

21,000 
(งบเทศบาล) 

 

- - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

43 สาธารณสุข 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับส ำนักงำน  
จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว  
จ านวน 1 เครื่อง  
 

- 16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

16,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

44 สาธารณสุข 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 4) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง  
 
 

- 4,300 
(งบเทศบาล) 

 

4,300 
(งบเทศบาล) 

 

4,300 
(งบเทศบาล) 

 

4,300 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 สาธารณสุข 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 4) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนำด 1 ตัน  
ปริมาณกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 
กิโลวัตต์  
จ านวน 1 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 575,000 
(งบเทศบาล) 

 

575,000 
(งบเทศบาล) 

 

575,000 
(งบเทศบาล) 

 

575,000 
(งบเทศบาล) 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เก้ำอี้พนักงำน  
จ านวน 4 ตัว 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

12,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

8,500 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องตบดิน  
จ านวน  1 เครื่อง 

21,000 
(งบเทศบาล) 

21,000 
(งบเทศบาล) 

21,000 
(งบเทศบาล) 

21,000 
(งบเทศบาล) 

21,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

49 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตู้เหล็ก 2 บำน 
จ านวน 2 ตู ้

11,000 
(งบเทศบาล) 

11,000 
(งบเทศบาล) 

11,000 
(งบเทศบาล) 

11,000 
(งบเทศบาล) 

11,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกน้ ำขนำด 
6,000 ลิตร  
จ านวน 1 คัน 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

2,500,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 2 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว 
จ านวน  1 เครื่อง 
 

29,000 
(งบเทศบาล) 

29,000 
(งบเทศบาล) 

29,000 
(งบเทศบาล) 

29,000 
(งบเทศบาล) 

29,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

52 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้ในการเขียนแบบ 
โปรแกรมส าเร็จรูป 
AutoCat 
 
 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับ
ขนาด A3 
จ านวน 1 เครื่อง 
ใช้ในงานโยธา เขียน
แบบและงานส ารวจ 
 

7,900 
(งบเทศบาล) 

7,900 
(งบเทศบาล) 

7,900 
(งบเทศบาล) 

7,900 
(งบเทศบาล) 

7,900 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

54 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เล่ือยยนต์ตัดกิ่งไม้ 
จ านวน 2 ตัว 
 
 

18,000 
(งบเทศบาล) 

18,000 
(งบเทศบาล) 

18,000 
(งบเทศบาล) 

18,000 
(งบเทศบาล) 

18,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

55 เคหะและชุมชน 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้ำข้อแข็ง  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

- 22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

56 เคหะและชุมชน 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

รถตักหน้ำขุดหลัง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จ านวน 1 คัน 

- 3,300,000 
(งบเทศบาล) 

3,300,000 
(งบเทศบาล) 

3,300,000 
(งบเทศบาล) 

3,300,000 
(งบเทศบาล) 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

 

โต๊ะและเก้ำอี้นักเรียน 
จ านวน 50 ชุด 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

80,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

58 การศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

ตู้เหล็ก 2 บำน 
จ านวน 4 หลัง 
 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

22,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

59 การศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับส ำนักงำน 
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
จ านวน 2 เครื่อง 
ใช้งานในโรงเรียน
เทศบาลต าบล
ลาดยาว/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว 
 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล)- 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 การศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

โทรทศัน์ แอลอีดี 
(LED TV)  
แบบ smart tv ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
1920 * 1080 พิกเซล 
ขนาด 48 น้ิว  
จ านวน 2 เครื่อง 
ใช้งานในโรงเรียน
เทศบาลต าบล
ลาดยาว/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลาดยาว  
             
 
 
 
 
      

42,600 
(งบเทศบาล) 

42,600 
(งบเทศบาล) 

42,600 
(งบเทศบาล) 

 

42,600 
(งบเทศบาล) 

42,600 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 การศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 80 
กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 
 

1,075,000 
(งบเทศบาล) 

1,075,000 
(งบเทศบาล) 

1,075,000 
(งบเทศบาล) 

1,075,000 
(งบเทศบาล) 

1,075,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

62 การศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ศาสนา และเป็นที่
ยึดเหน่ียวจิตใจ 

พระพุทธรูปพร้อมซุ้ม 
ติดตั้งบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/หรือ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว 
 
 
 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 แผนงานการศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

พัดลมติดห้องเรียน 
ติดตั้งที่อาคารเรียน 2 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว  
จ านวน 4 ห้องๆละ   
4 ตัว รวม 16 ตัว  

- 32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

32,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

64 แผนงานการศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนดิ
ตั้งพื้นหรือชนดิแขวน 
พร้อมติดตั้ง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 30,000 
BTU 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ติดตั้งที่อาคารเรียน  2 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว  
จ านวน 4 ห้องๆละ 2 
ตัว รวม 8 ตัว   

- 321,600 
(งบเทศบาล) 

321,600 
(งบเทศบาล) 

321,600 
(งบเทศบาล) 

321,600 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 แผนงานการศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

พัดลมติดห้องเรียน 
ติดตั้งที่อาคารเรียน 3 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว  
จ านวน 12 ห้องๆละ 
4 ตัว รวม 48 ตัว   

- 96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

96,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

66 แผนงานการศึกษา 
(แผนสี่ปี เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนดิ
ตั้งพื้นหรือชนดิแขวน 
พร้อมติดตั้ง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 30,000 
BTU  
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ติดตั้งที่อาคารเรียน 3 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล
ต าบลลาดยาว  
จ านวน 12 ห้องๆละ 
2 ตัว รวม 24 ตัว  

- 964,800 
(งบเทศบาล) 

964,800 
(งบเทศบาล) 

964,800 
(งบเทศบาล) 

964,800 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 195 

3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 

- 667,000 
(งบเทศบาล) 

667,000 
(งบเทศบาล) 

667,000 
(งบเทศบาล) 

667,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

68 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Printer)  
จ านวน 5 เครื่อง  

- 21,500 
(งบเทศบาล) 

21,500 
(งบเทศบาล) 

21,500 
(งบเทศบาล) 

21,500 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

69 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ 

- 472,000 
(งบเทศบาล) 

472,000 
(งบเทศบาล) 

472,000 
(งบเทศบาล) 

472,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

70 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑห์้อง
วิทยำศำสตร์ 

- 194,000 
(งบเทศบาล) 

194,000 
(งบเทศบาล) 

194,000 
(งบเทศบาล) 

194,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

71 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ครุภัณฑห์้อง
โสตทัศนูปกรณ ์

- 400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

400,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑห์้องครุภัณฑ์
เคมี 

- 762,000 
(งบเทศบาล) 

762,000 
(งบเทศบาล) 

762,000 
(งบเทศบาล) 

762,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

73 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 41 เครื่อง 

- 656,000 
(งบเทศบาล) 

656,000 
(งบเทศบาล) 

656,000 
(งบเทศบาล) 

656,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

74 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรทัศน์จอ
แบน พร้อมติดตั้ง  
(สมาร์ททีวี แอลอีดี 
ขนาด 50 น้ิว)  
จ านวน 18  

- 405,000 
(งบเทศบาล) 

405,000 
(งบเทศบาล) 

405,000 
(งบเทศบาล) 

405,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

75 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องเสียงใต้อำคำร
เรียน พร้อมติดตั้ง 
(ล าโพง 2 ตู้ ฮอล 4 
ตัว ก าลังขยาย 400 
วัตต์)  
จ านวน 1 ชุด  
 

- 100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้ำอัตโนมัติ 
พร้อมติดตั้ง  
(เซฟทีคลัท ไฟ 3 สาย 
1 เครื่อง และไฟ 2 
สาย 60 แอมป์ 4 
เครื่อง)  
จ านวน 5 เครื่อง 

- 50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

77 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะ เก้ำอี้ ครูประจ ำ
ห้องเรียน  
(ระดับ 3-7 จ านวน 7 
ชุด และระดับ 8-9 
จ านวน 1 ชุด)  
รวมจ านวน 8 ชุด 

- 30,400 
(งบเทศบาล) 

30,400 
(งบเทศบาล) 

30,400 
(งบเทศบาล) 

30,400 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

78 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะ เก้ำอี้ นักเรียน 
(มัธยม)  
จ านวน 200 ชุด 
 

- 38,000 
(งบเทศบาล) 

38,000 
(งบเทศบาล) 

38,000 
(งบเทศบาล) 

38,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะ เก้ำอี้ ห้อง
วิทยำศำสตร์  
(ชุดละ 4 ที่น่ัง) 
จ านวน 10 ชุด 
 

- 60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

80 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะอเนกประสงค์(ผิว
ปำติเกิ้ล (ขนำด 
75X150 ซม.)  
จ านวน 8 ตัว 
 

- 11,360 
(งบเทศบาล) 

11,360 
(งบเทศบาล) 

11,360 
(งบเทศบาล) 

11,360 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

81 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้ำอี้ เบำะนั่งประชุม 
จ านวน 30 

- 19,500 
(งบเทศบาล) 

19,500 
(งบเทศบาล) 

19,500 
(งบเทศบาล) 

19,500 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

82 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะประชุมรูปตัวยู 
จ านวน 20 ที่น่ัง 
 
 
 

- 19,700 
(งบเทศบาล) 

19,700 
(งบเทศบาล) 

19,700 
(งบเทศบาล) 

19,700 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลลาดยาว หน้า 199 

3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เหล็กเอกสำรบำน
กระจก สูง 3 ฟุต ยาว 
5 ฟุต  
จ านวน 14 ชุด 

- 75,754 
(งบเทศบาล) 

75,754 
(งบเทศบาล) 

75,754 
(งบเทศบาล) 

75,754 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

84 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะกลมญี่ปุ่น
ไม้สัก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
80 ซม.  
จ านวน 40 ตัว 

- 48,000 
(งบเทศบาล) 

48,000 
(งบเทศบาล) 

48,000 
(งบเทศบาล) 

48,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

85 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้ำอี้พลำสติก
สูง 30 ซม.  
(ส าหรับเด็กเล็กมี 
พนักพิง)  
จ านวน 160 ตัว 

- 21,600 
(งบเทศบาล) 

21,600 
(งบเทศบาล) 

21,600 
(งบเทศบาล) 

21,600 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

86 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังน้ ำสแตนเลส 
(มอก.) 1,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง 
 

- 17,700 
(งบเทศบาล) 

17,700 
(งบเทศบาล) 

17,700 
(งบเทศบาล) 

17,700 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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3. บัญชีครุภัณฑ์ 
 

  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลลำดยำว 
 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ถังน้ ำสแตนเลส 
(มอก.) 2,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง 
 

- 20,310 
(งบเทศบาล) 

20,310 
(งบเทศบาล) 

20,310 
(งบเทศบาล) 

20,310 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

88 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องท ำน้ ำเย็น ชนิด 
8 ก๊อก  
จ านวน 1 ตู้ 
 

- 36,000 
(งบเทศบาล) 

36,000 
(งบเทศบาล) 

36,000 
(งบเทศบาล) 

36,000 
(งบเทศบาล) 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.03 
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1. กำรติดตำมและกำรประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
โดยจะต้องติดตามและประเมินผลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 “ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผล
การติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย     
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ไว้ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างมลูค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าทีส่มดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสกุ 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมใหม้ีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
2. กำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว ก าหนดให้รูปแบบการ
ติดตามประเมินผลแผน น าเสนอโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ            
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 
และให้แสดงให้เห็นงบประมาณที่ตั้งจ่ายและงบประมาณที่เบิกจ่ายในแต่ละโครงการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว ท าการติดตามและ   
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปลีะ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม และ เมษายนของทุกปี โดย ใช้เครื่องมือดังนี้ 
 

1) ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลฯกับจ านวน
โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการในปงีบประมาณนั้น โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์  

ที่ ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

บรรจุในเทศ
บัญญัติฯ 

 
ร้อยละ 

ตาม   
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
เทศบัญญัต ิ

 
ร้อยละ 

- - - - - - - - 

ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
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  2) แผนภูมิแสดง โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพฒันา/บรรจุเข้าเทศบัญญัติฯ 
  3) แผนภูมิแสดง จ านวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาทีบ่รรจุเข้าเทศบัญญัติฯ 
  4) ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ตัง้จ่ายตามเทศบญัญัติ ฯ กับ จ านวนงบประมาณที่เบกิจ่าย
จริงในปีงบประมาณนั้นฯ จ าแนกตามยทุธศาสตร ์

ที่ ยุทธศาสตร ์

โครงการ/งบประมาณ โครงการ/งบประมาณ 
โครงการ 
ตั้งจ่าย 

 

งบประมาณ 
ตั้งจ่าย 

 

โครงการ
เบิกจ่าย 

 

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

 

ร้อยละของ
งบประมาณที่ตั้ง

จ่ายทั้งหมด 

- - - - - - - 
 

5) ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 
ตั้งจ่ายจริง 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

หน่วย
ด าเนินการ 

แนวทางการ
พัฒนา 

- - - - - - 
 
3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
การค้าที่สมดุล  และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5 5,961,606 6 2,099,000 7 10,337,173 

2.การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวติที่ด ี     
มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความ
ผาสุก 

31 10,930,128 37 22,091,015.52 32 26,794,077.49 

3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

1 5,400 1 101,400 0 0 

4.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 10,000 1 80,000 1 9,900 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งยั่งยืน 

2 247,059 1 274,000 2 358,388.46 

6.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

21 8,072,576 21 9,318,018 25 7,709,613 

รวม 61 25,226,769 67 33,963,233.52 67 45,209,151.95 
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เชิงคุณภาพ 
แบ่งออกเป็น  5  ด้านคือ 
 3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1) ศักยภาพด้านการคมนาคม มีโครงข่ายการคมนาคมค่อนข้างสมบูรณ์ ถนนส่วนใหญ่ เป็น คสล. 
ทางเท้าปูด้วยบล็อกคอนกรีตค่อนข้างสวยงามถนนในเขตเทศบาลเช่ือมโยงกบัถนนสายหลกัของจังหวัด คือ  ถนน
สายลาดยาว – หนองเบน , ลาดยาว – สว่างอารมณ์ ,ลาดยาว – หนองสังข์  ท าให้การคมนาคมเข้าสูก่รงุเทพหรือ
ไปภาคอื่น ๆ ของประเทศเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
 

  2) ศักยภาพด้านไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล 
     - ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน  มีความสว่าง  เพียงพอ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสญัจรไป-มาและป้องกันเหตุมจิฉาชีพในเวลากลางคืน 
  3) ศักยภาพด้านระบบระบายน้ า 
     - ปัจจุบันยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลทีจ่ะท าให้การระบายน้ าจากอาคาร
บ้านเรอืน และสถานประกอบการเป็นไปโดยสะดวกและน้ าเสียได้รับการบ าบัดใหสู้่เกณฑ์มาตรฐาน 
  4) ศักยภาพด้านการจราจร 
     - ระบบการจราจรและการใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่เกิดปัญหาจราจรติดขัด 
  5) ศักยภาพด้านไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท ์
     - ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือน / สถานประกอบการ  อีกทั้งระบบประปา โทรศัพท์ในเขต
เทศบาลมีความสมบรูณ์ 

 

3.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) ในเขตเทศบาลไม่มสีภาวะที่เป็นมลพิษรุนแรง เพราะไม่มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ประเภทสร้างปัญหามลพิษ  ประกอบกบัเทศบาลมีสวนสาธารณะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นปอดของเมืองได้
ระดับหนึ่ง 
  2) มีแหลง่น้ าป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอ (สระประปา) 
  3) มีการจัดการมลูฝอยด้วยวิธีฝังกลบ 
  4) มีถนนและบริเวณทีส่าธารณะทีส่ะอาดสวยงาม 

 3.3 ด้านสังคม 
  1) มีสถานศึกษาเพียงพอ ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในเขตเทศบาลและ 
เขตติดต่อ ตั้งแต่ระดับอนบุาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลายแห่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2) มีศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของเทศบาลต าบลลาดยาว ตั้งแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง 3 ที่ได้มาตรฐาน 

3) คุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในเกณฑท์ี่ดีมีมาตรฐาน 
4) สุขภาพอนามัยของคนในเขตเทศบาลอยู่ในเกณฑท์ี่ดี สถิติผู้เจ็บป่วยมีน้อยไม่มปีัญหา 

โรคระบาด หรอืโรคติดต่อร้ายแรงประชาชนเข้าถึงบรกิารของรัฐได้สะดวกและง่ายได้รับบริการที่ดี  
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 3.4 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) แหล่งเศรษฐกจิทีส่ าคัญของอ าเภอลาดยาวอยู่ในเขตเทศบาล 
  2) มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตติดต่อกับเทศบาล  เช่น  แก่งเกาะใหญ่  ทุ่งหินเทิน  น้ าตกคลองลาน  
น้ าตกคลองน้ าไหล  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  เป็นต้น 
 

 3.5 ด้านการเมือง การบริหาร 
  1) การเมืองของเทศบาลเข้มแข็ง เพราะผู้บริหารเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้
การเมืองมีความมั่นคงและมีเสถียรสภาพ  การพัฒนาท้องถ่ินจึงมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
  2) ประชาชนมีความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  เพราะเทศบาลมี
เครื่องมือ เครือ่งใช้  และก าลงัเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอในระดับหนึ่ง  ประกอบกับ
เทศบาลมีการฝกึทบทวนและมีแผนปอ้งกันภัยฯ อย่างสม่ าเสมอ และเทศบาลมอีาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจ านวน
เพียงพอ  สถิติอาชญากรรมค่อนข้างต่ าในเขตเทศบาลไม่มีคดีร้ายแรง  
 
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 

4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
1) การระบายน้ าล่าช้าเกิดน้ าท่วมขัง ท าให้เทศบาลฯ ประสบปัญหาน้ าท่วมแทบทุกปีในฤดูมรสุม

เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางผ่านของน้ า 
2) การพัฒนาเจริญข้ึนท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
3) ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้แก้ไขปัญหาในการพัฒนาได้             

ไม่ครอบคลุม 
  
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

 

ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1. ถนนที่มีอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลลาดยาวมีปรมิาณการใช้สูงอีกทัง้ยังมีขนาดเลก็และแคบ
ท าให้เกิดความแออัดโดยเฉพาะในเขตธุรกิจโรงเรียนสถานทีร่าชการ 

2. ถนนบางสายยงัไม่เป็นมาตรฐานมีสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่มที่อระบายน้ าทางเท้า 
3. ประชาชนยังมีความต้องการไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มและระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน 
4. มีความต้องการระบบระบายน้ าซึ่งมีชุมชนบางแหง่เป็นทีลุ่่มเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังเป็น

อุปสรรคในการอยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงและท่อระบายน้ าบางเส้นน้ันช ารุดหรืออุด
ตันหรือมีขนาดเลก็ระบายน้ าไม่สะดวก 

5. ขาดป้ายช่ือถนนซอยแต่ละชุมชนเพือ่สะดวกในการติดต่อและบอกรายละเอียดได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
6. ตลิ่งรมิคลองช ารุดเนือ่งจากน้ าป่าไหลหลากทุกป ี
7. ไม่มีการวางระบบผงัเมืองรวมและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
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ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
1. การจัดระบบการรวบรวมน้ าเสียยังไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอที่รองรบัการขยายตัวและการ

เจริญเตบิโตของเมือง 
2. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. ปัญหาการบุกรกุถือครองทีส่าธารณะตลอดล าเหมืองลาดยาวเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอื่นๆ 
4. ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
 

ปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิต 
1. ปัญหาความยากจนและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน 
2. ปัญหาการแพร/่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชน 
3. ปัญหาการลักขโมยในชุมชน 
4. ไม่มีสนามกีฬาหรอืสถานที่ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
 

ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
1. ขาดการสร้างอาชีพใหก้ับประชาชนเพราะมปีระชาชนบางกลุ่มไม่มอีาชีพเสริมหลงัจาก

ประกอบอาชีพหลกั 
2. ปัญหาการว่างงาน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

1. การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน และใหม้ีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพฒันาถ่ิน 

3. ควรเร่งรัดใหม้ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปงีบประมาณนั้น   

4. เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกบัภารกจิแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึง่จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 
 
********************************************************************************* 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จงัหวัด  10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์  5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์  5 คะแนน 
(7) จุดย่ืนทางยทุธศาสตร์  5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80  (80 คะแนน) 

2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา  10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา  10 คะแนน 
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 คะแนน 
(12)ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80  (80 คะแนน) 

3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทำงเบ้ืองต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือ

ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภำพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่นการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบัจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมอืง และของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมลู จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาส าหรบั
การพัฒนาท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 

(3)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

2. กำร
วิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง  ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน 
การสง่เสรมิอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ี
ผลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจัจบุันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)    W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1  

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  
 
 
 

60 
(10) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3. ยุทธศำสตร ์
(ต่อ) 

3.2  
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน  และยุทธศาสตรจ์ังหวัด และเช่ือมโยงหลกัประชารฐั แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

สอดคล้องกบัยุทธศาสตรพ์ัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลกัษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาส และศักยภาพทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กบัโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์  หรือแสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้า 
ประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพือ่การพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์  
ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยทุธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 
 
 

(5)  
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3. ยุทธศำสตร ์
(ต่อ) 

3.9 ความ
เช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

5. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมารได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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6. แนวทำงเบ้ืองต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำม

สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1.  การสรปุ

สถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกจิ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพฒันา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness)  

10  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รบังบประมาณมา
ด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งกระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  และด าเนินการเพือ่ให้การพฒันา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ก าหนดไว้  ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้ง
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
 
 

(5)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.3 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่ป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายได้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม    
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง  

(5)  

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 
    เท่าเที่ยวกันทางสงัคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น 
    มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  
(6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร 
    จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
    มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย 
(1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพฒันา                
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลกัการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
    สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู ่
    ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว       
ภายใต้แนวทางการพัฒนา    
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ 
    หลุดพันกับดกัรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง    
(2) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ 
    ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสงูวัยอย่างมี 
    คุณภาพ      

(5)  
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(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม   
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ 
    ความเป็นเมือง   
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
    และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม   
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่ม ี
    ประสทิธิภาพ 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการ
ปรับเปลี่ยนโครงการสร้างเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบิการมากขึ้น รวมถึง
โครงการทีเ่ติมเตม็ด้วยวิทยากร ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและการพฒันาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบั
ห้วยระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึน  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน 
เสมอืนหนึง่การขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกัน
ได้  นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

(5)  
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5.8 โครงการ

แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ใหเ้กิด
ความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะที่จะท าให้ทอ้งถ่ินมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เป็นทอ้งถ่ินที่พฒันา
แล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกบั
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันาท้องถ่ิน 
น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปรง่ใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกบัโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ทีเ่กิดข้ึนสิง่ที่ได้รบั 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 
 
 
 

(5)  
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5.12  ผลที่คาดว่า

จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินโครงการพฒันา ซึ่งสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
    ในการด าเนินงานตามโครงการ   
(2) วัดและประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้  
(3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
    และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ 
    ปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้อง 
    กับความเป็นจริง   
(5) ส่งผลตอ่การบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

7. กำรวัดผลในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัตงิาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model           

ของ Kaplan&Norton 
(3) แบบมุง่วัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตผุล (Logical model)) ตัวแบบเชิงเหตผุล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรอื Problem-Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model) 
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(11) แบบอื่นๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) - (10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได ้

7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จรงิๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่

7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance indicators : KPLs) 
7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 
เทศบาลต าบลลาดยาว ใช้การวัดผล แบบ ข้อ 7.1 (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance 

Indicators) และ ข้อ 7.2 คือ วัดเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จรงิๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
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