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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่
วางไว้ การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปีและมีความต่อเนื่อง 
โดยเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ที่น าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบได้เป็นอย่างดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖66  ––  ๒๕๒๕7700))  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  
------------------------------------------------------------------------------  

  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ     

ต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑  บ้านเขาสูง   
      หมู่ที่  ๒  บ้านเขาขี้คราด 
       หมู่ที่  ๓  บ้านเขาสามสิบหาบ 
  หมู่ที่  ๔  บ้านเขาสามสิบหาบ 
         หมู่ที่  ๕  บ้านหนองพงษ์   
        หมู่ที่  ๖  บ้านเขาช่อง 
      หมู่ที่  ๗  บ้านเขากระอาง   
        หมู่ที่  ๘  บ้านหนองเกวียนหัก  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  
       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ วันที ่๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)  

              ตั้งอยู่   หมู่ที่  ๓  ต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  
-  โทรศัพท์  ๐๖๓ – ๑๘๔๑๖๖๐  
-  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล  http://www.khaosamsibhab.go.th 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทของต าบลเขาสามสิบหาบมีลักษณะเป็นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  และที่ราบเชิงเขา  พื้นที่
ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิ
ประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง     

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๒๕ องศา   

 
  



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  หนา้ ๒ 
 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค     แหล่งน้ าทั้ง ๔ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน  ดังนี้ 
    -  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน   ๑๕   บ่อ 
  -  ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน     ๑   สาย 
  -  สระน้ า  จ านวน     ๓   บ่อ 
  -  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน    ๑๕  จุด 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้จ านวนมากขึ้นบริเวณภูเขาภายในต าบล ซึ่งแหล่งก าเนิด
ของป่าไม้จ านวน ๖ ลูกเขา ประกอบด้วย เขาขี้คราด  เขาสามสิบหาบ เขาพระ  เขากระอาง  เขาสูง  เขาช่อง  และ
มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ มีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็น

ตัวแทนของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนให้ความร่วมมือ
ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒,๑๗๗  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๔,๔๑๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๓๒ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒,๒๒๔ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๕๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๙ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ทั้งผู้บรหิาร  สมาชิกสภา  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
เจริญเท่าเทียมกับอปท.อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลัง
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  ๓  

ต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่ามะกา ๗  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่
โดยประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๓๔๒  ไร่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมี  นายประชุม   จันทร์มา  ก านันต าบล
เขาสามสิบหาบ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง ) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีนายประชุม  จันทร์มา เป็นนายกฯ คนแรก และในปัจจุบันมีนายประชุม จันทร์มา เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนปัจจุบัน 
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- อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลพังตรุ   อ าเภอท่าม่วง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลโคกตะบอง  อ าเภอท่ามะกา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลแสนตอ   อ าเภอท่ามะกา 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตจังหวัดราชบุรี 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านเขาสูง   

      หมู่ที ่ ๒  บ้านเขาขี้คราด 
       หมู่ที่  ๓  บ้านเขาสามสิบหาบ 
  หมู่ที่  ๔  บ้านเขาสามสิบหาบ 
         หมู่ที่  ๕  บ้านหนองพงษ์   
        หมู่ที่  ๖  บ้านเขาช่อง 
      หมู่ที่  ๗  บ้านเขากระอาง   
        หมู่ที่  ๘  บ้านหนองเกวียนหัก  

 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  หน่วยเลือกต้ัง  จ านวน  ๘  หน่วย 

(1) หน่วยเลือกตั้งที่  ๑  หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหิน 
(2) หน่วยเลือกตั้งที่  ๒  วัดเขาพระ 
(3) หน่วยเลือกตั้งที่  ๓  วัดเขาสามสิบหาบ 
(4) หน่วยเลือกตั้งที่  ๔  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
(5) หน่วยเลือกตั้งที่   ๕  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิรวิิทยา 
(6) หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  วัดเขาช่อง 
(7) หน่วยเลือกตั้งที่  ๗  ศาลาอเนกประสงค์ อบต.เขาสามสิบหาบ 
(8) หน่วยเลือกตั้งที่  ๘  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 

  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๔,๔๑๔  คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๓,๕๗๖  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกงค์การบริหารส่วนต าบล  ๒,๑๗๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  ๔,๔๑๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๓๒   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒,๒๒๔ คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๕๗๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๑๙ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร  
จ านวน

ครัวเรือน 
(หลัง) 

 
รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ บ้านหนองหิน 474 483 957 375 ดร.รหัส แสงผ่อง 

๒ บ้านเขาข้ีคราด บ้านเขาพระ 437 461 898 272 นายจรูญ      จันทร์มา                 

๓ บ้านเขาสามสิบหาบ 315 323 638 200 นายอดิศักดิ์     ฟักโต                     

๔ บ้านเขาสามสิบหาบ 303 314 617 249 นายเรือง    ละเภท                     

๕ บ้านหนองพงษ์  บ้านหนองแหน 281 287 568 187 ก านันอุทัย   ม่วงน้อย                 

๖ บ้านเขาช่อง 486 484 970 317 นายสมเกียรต ิ  จิตประเสริฐ                 

๗ บ้านเขากระอางค์   361 355 716 198 นายบุญทิ้ง   พิมพา                    

๘ บ้านหนองเกวียนหัก 325 318 643 212 นายวรวัช    ศรีธรรมรงค์                    

รวม 2,982 3,025 6,007 2,010 

 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๖๕๘ คน ๗๓๖ คน อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

จ านวนประชากร ๑,๘41 คน ๑,907 คน อายุ ๑๘-๖๐ ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๘๓ คน ๓๘๒ คน อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม 2,982 คน ๓,๐25 คน ทั้งสิ้น ๖,๐07 คน 
 

 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  หนา้ ๕ 
 

 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

- สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน  ๔  แห่ง 
ล าดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวนครู จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ๒ ๑๐ ๑๒ ๑๐๗ ๙๙ ๒๐๖  
๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน ๒ ๔ ๖ ๒๒ ๑๔ ๓๖  
๓ โรงเรียนบ้านเขาช่อง ๑ ๙ ๑๐ ๘๘ ๘๕ ๑๗๓  

๔  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ๕ ๘ ๑๓ ๖๙ ๕๓ ๑๒๒  
 

  -    มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   ๒   แห่ง 
 

 
ล าดับที่ 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
จ านวนครู 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอางค์ ๑ ๓๐ ๒๖ ๕๖  
๒ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ ๒ ๑๗ ๑๓ ๓๐  

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด – ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  
การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

-     มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  ๑  แห่ง 
สถานที่ตั้ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาช่อง  มีเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๓  คน 
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(๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (องค์การบริหารส่วนต าบล)  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๑๖ - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ ๓ - 
๓ โรคไข้เลือดออก ๑ - 
๔ โรคปอดบวม ๑ - 
๕ โรคตาแดง ๑ - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ - - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และท าลายมทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้ง
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกดั จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรบ้านตลาด

ส ารองได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน 
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบหาบได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบหาบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณา
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นให้แก่ประชาชน  

 ๔.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๙๕๕ หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๖๔๐ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕.๓ การประปา 
การประปา  กิจการประปาเป็นประปาของหมู่บ้าน มีจ านวนประปาหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน  ๑๕  จุด 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือในช่วงฤดูแล้ง 
จะมีบางหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ าเหือดท าให้น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชน  การแก้ปัญหาคือองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดบริการรถบรรทุกน้ าส าหรับส่งน้ าให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหา  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น า
ปัญหาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการขอรับการสนับงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าดังกล่าว 

๕.๔  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข  ๓๒๐๙ 
   ๑.๒)  สะพาน  จ านวน ๓  สะพาน 
   ๑.๓)  ถนน 

                ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน   ๒    สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -      สาย  ระยะทาง   -     กม. 
                   ลาดยาง  จ านวน    ๒ สาย  ระยะทาง  ๑๒   กม. 

                 ลูกรัง  จ านวน     - สาย  ระยะทาง -      กม. 
                ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน   ๑   สาย 

       สภาพถนน   คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   -   กม. 
                   ลาดยาง  จ านวน    ๑   สาย  ระยะทาง   ๖  กม. 

                 ลูกรัง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง   -  กม. 
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ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จ านวน    -    สาย 
      สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                     ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                   ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
ทางหลวงท้องถิ่น   จ านวน   -   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                     ลาดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                   ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ    จ านวน    ๔๙  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต     จ านวน   ๒๔   สาย  ระยะทาง   ๔๘ กม. 
      แอสฟัลท์ติก  จ านวน     ๓    สาย  ระยะทาง    ๓    กม.   
                    ลาดยาง  จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 

                   ลูกรัง  จ านวน    ๒๒   สาย  ระยะทาง     ๖๕ กม. 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง

ไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๒ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง 
ร้านเกมส์  ๑      แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ   
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน   ๓   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
-  จ านวนกจิการอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน   ๒   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  ๒๐ – ๕๐   คน  หรือมีทรัพย์สินถาวร  ๑๐ – ๑๐๐  ล้านบาท) 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน ๑     แห่ง 
บริษัท   ๒ แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินคา้  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๓๐ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  ๒      แห่ง 
สถานบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๒ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๑     แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

    ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
    ๒. กลุ่มไม้ดัด 
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๘  
     วัด ๕  แห่ง 

๑. วัดเขาช่องสัมฤทธาราม 
๒. วัดเขาสูงแจ่มฟ้า 
๓. วัดเขาสามสิบหาบ 
๔. วัดเขากระอาง 
๕. วัดเขาพระสิทธิญาณ 

       ส านักสงฆ ์๒  แห่ง 
๑. ส านักสงฆ์สันติคีรี 
๒. ส านักสงฆ์วิสุทธิปัญญา 

   -  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
       ส านักคริตส์ ๑   แห่ง 
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๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาไทย    

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตแปรรูปหน่อไม้ จากหน่อไม้รวกขึ้นไว้รับประทาน
ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง เช่น หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ตากแห้ง  หน่อไม้อัดถุง 
 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากประปาใต้ดิน ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๘.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไมชุ้มชน 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูเขาจ านวน ๖ ลูกเขา ประกอบด้วย เขาขี้คราด  เขาสามสิบ

หาบ เขาพระ  เขากระอาง  เขาสูง  เขาช่อง   
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  
สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ า
กร่อย ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝน น้ า
ในการเกษตรมาจากเขือ่นแม่กลองเพราะต าบลเขาสามสิบหาบอยู่ในเขตชลประทาน     
๙. อ่ืนๆ  

๙.๑  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น อ าเภอ ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและ
น้ าให้เหมาะสมกับพื้นท่ีของหมู่บ้าน เพ่ือผลวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม  รณรงค์ ป้องกัน สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ      
      ************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  

 
  
 
 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัย ทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมัน่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
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ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทัง้การให้ความส าคญักับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๑๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมัน่คงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๑๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๑๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  

  ๑.  สภาพทั่วไป 
๑.๑ ทีต่ั้งภาคกลางประกอบด้วย๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท  
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรีสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และ และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขต 
ติดต่อกับเมยีนมาร์ตะวันตกมา ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานี  
นครสวรรค์เพชรบูรณ์ด้านใต้ติดกับจังหวัด ชุมพร ส่วนทิศตะวันออก 
ติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนที่รวม๔๑.๑๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวม
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่  ๔๒.๑๒ ล้านไร่หรือร้อยละ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น๓ลักษณะ 
คือ ด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูง บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แมน่้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่างๆ พัดพามา 
สภาพดินมีความสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นท่ีราบและที่ราบชายฝั่งทะเล  

๑.๓ ภูมิอากาศภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนมีฝนตกปานกลาง มีลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้
พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและ ตะนาวศรีซึ่งทอดตัวใน
แนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุมพื้นที่หลังเขามีฝนท้าให้ ตกน้อย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
ประมาณ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี๒๕๕๘ จากพ้ืนที่รวม๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้๑๓.๙๑ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ๓๓.๘ พ้ืนที่ท้าการเกษตร๑๘.๐๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ๔๓.๘ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ๙.๖๔ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ๒๓.๔ ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดินดินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบภาคกลาง มีลักษณะเป็นดินลุ่มน้ าหรือดินตะกอนที่แม่น้ า

เจ้าพระยา ป่าสัก และ แม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูงโดยรอบมาทับถม อยู่ในบริเวณแอ่ง
ลุ่มน้ าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่ ทับถม อยู่ตลอดเวลา จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลจน
กลายเป็นที่ราบดิน ดอนสามเหลี่ยมปากน้ าและบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบ เจ้าพระยา สภาพดินใน
ภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับดินเหนียวดังนี้  ดินกรุงเทพเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าว
หรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ดินเหนียวองครักษ์เป็นดินเปรี้ยวที่ควรใช้เป็นเขตที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่แผนพัฒนาภาค
กลาง และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  การอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดินร่วน เป็นต้น 
ก าแพงแสนเป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้ปลูกพืชไร่ดีและดินเหนียวท่าจีนพบในเขตที่ติดต่อกับทะเล 
หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอ่ืนๆ หรือใช้พื้นทีเ่ลี้ยงกุ้ง   

๑.๕.๒ แหล่งน้ าภาคกลางมีลุ่มน้ าที่ส าคัญ ๗ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกัง ลุ่ม
น้ าป่าสักลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรีลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันตกและโดยแม่น้ าที่ส าคัญ ในภาคกลาง 
ได้แก่(๑) แม่น้ าเจ้าพระยาแยกสาขาออกเป็นแม่น้ า๓สาย คือแม่น้ าท่าจีน้ าน้อยและ แม่น้ าลพบุรี(๒)แม่น้ าป่าสัก(๓)
แม่น้ าแม่กลองและ (๔) แม่น้ าเพชรบุรี 

๑.๕.๓ ป่าไม้ปี๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้๑๓.๙๑ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ๓๓.๘ ของพ้ืนที่หรือ ร้อยละ
๑๓.๖ ของพ้ืนที่ป่าทั้งประเทศ ลักษณะของป่าไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณลักษณะทั่วไป เป็นป่า
โปร่งพ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดและยังมีป่าไม้ได้แก่ไม้สัก ไม้มะค่า ประเภท
อ่ืนๆด้วยเช่นป่าดิบชื้นขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน๖๐๐เมตร จากระดับน้ าทะเลป่าชายเลน
มักพบขึน้อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ าล้าคลองและบริเวณรอบเกาะที่มีสภาพเป็นดินเลนป่าชายหาดและป่าที่
ขึ้นคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้ าท่วมไม่ถึง แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และ
ลมจากทะเล 
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๒.  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 
๒.๑  การคมนาคมขนส่งทางบก 
๒.๑.๑ โครงข่ายถนนมีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด 

และโครงข่ายหลักของประเทศท่ีเชื่อมสู่ภาคต่างๆแต่พ้ืนที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด  
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑ (ถนนพหลโยธิน)จากกรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง (ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส้นนี้บางช่วงอยู่ในโครงข่าย ทางหลวงเอเชียคือ
AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แม่สาย)AH๑๒ (สระบุร-ีหินกอง)    

๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุร–ี สะพานมิตรภาพที่
หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑(ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มต้นที่ จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ่ง ของทางหลวงเอเซีย AH๑๒ 

๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓ (ถนนสุขุมวิท)จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด สมุทรปราการไปยัง
ภาคตะวันออก สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตาก (เขตแดนไทย -กัมพูชา) เป็นส่วน
หนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒๓ 

๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔ (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง ไปยังภาคใต้ถึง
จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชีย AH๒และ AH๑๒๓ 

๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเป็นทางเลี่ยง เมืองที่เชื่อม
ทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และแผนพัฒนาภาคกลาง
และพ้ืนที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นถนนสายส าคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมือง
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย 

๖)  เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Economic Corridor  NSEC) 
เชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาร์  ลาว และจีนโดยมีจุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัด เชียงรายมี
ปลายทางท่ีกรุงเทพฯและมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ 

๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้(Southern Economic Corridor : SEC) เชื่อมโยง
ระหว่างเมียนมาร์ไทย กัมพูชาและเวียดนามประกอบด้วยเส้นทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-
พนมเปญ-โฮจิมินห์-วังเตาซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่านเมืองส าคัญหลายเมืองและมี
การขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมและเส้นทาง ทวาย-ทิกิ-บ้านพุน้ าร้อน-กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึง
เตร็ง-ควิวยอนซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ส าคัญระหว่างไทยและกัมพูชารวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไป
กับภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา 

๒.๑.๒ รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพฯ หรือสถานีโดยเป็นระบบทางสาม"หัวล้าโพง" ได้แก่
ช่วงสถานีรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี และหัวหมาก-ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ ได้แก่ช่วงสถานีชุมทาง บางซื่อ-รังสิต
ชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี ชุมทางบ้านภาชี–ชุมทางแก่งคอยและตลิ่งชัน–นครปฐม ทางรถไฟมี๕ สาย คือสายเหนือ 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออกสายใต้ และสายแม่กลอง 

๒.๑.๓ รถไฟฟ้ามีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพฯ ออกสู่ พ้ืนที่ปริมณฑลทุกทิศ โดย
ปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้วจ้านวน๖เส้นทางประกอบด้วย๑) รถไฟฟ้า สายสีเขียวอ่อน 
ช่วงหมอชิต–ส าโรง๒) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ–บางหว้า ๓) รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงเต–
บางซื่อปูน–หัวล้าโพง๔) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน  ๕) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ช่วงสุวรรณภูมิ–
พญาไท และ ๖) รถโดยสารด่วนพิเศษBRT ช่วงสาทร– ราชพฤกษ์ และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสาย
สีแดงเข้ม-รังสิตช่วงบางซื่อสายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นต้น 
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๒.๒  การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
๒.๒.๑ การขนส่งทางล าน้ าภายในภาคได้แก่ เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง และ ท่า

จีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาล้าน้ าตื้นเขินในบางช่วง 
๒.๒.๒ การขนส่งทางชายฝั่งคือ ท่าเรือกรุงเทพฯ Feederเป็น Port ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง

มีท่าเรือFerry หัวหิน-พัทยา 
๒.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศมีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน 

ดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง๓ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ให้
เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน 

๒.๔ ด่านชายแดนมีด่านถาวร๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อน จุดผ่อนปรน ๒ จุดคือจุดผ่อน
ปรนพิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ 

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาคได้แก่รถไฟ 
ความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรา-คลอง สิบ
เก้า-แก่งคอย ลพบุรี-ปากน้ าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ ๒ เส้นทาง ) ได้แก่   ๑) เส้นทาง
บางใหญ่-กาญจนบุรี๒) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมารถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต และ
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

๒.๖  บริการสาธารณูปโภค 
๒.๖.๑ ไฟฟ้าการให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ๘๘.๒ ของจ้านวนครัวเรือนในภาคกลาง โดยมี

ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ 
๒.๖.๒ ประปา การให้บริการน้ าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลน 

แหล่งน้ าดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ๒๕๕๙ ในปีการประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งให้บริการน้ าประปารวม ๑๕ 
จังหวัด (ยกเว้นพ้ืนที่ของ กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า๙๙๘,๓๐๓รายจ้านวน(ครัวเรือน) สัดส่วน การ
ให้บริการในแต่ละจังหวัด อยู่ระหว่างร้อยละ๙–๕๔และ การประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งให้บริการ น้ าประปา
ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า จ้านว ๒,๓๒๐,๐๐๐ ราย หรือ
ร้อยละ๙๙.๘ ของจ้านวนครัวเรือนในพ้ืนที่บริการ(๒,๓๒๔,๖๔๙ ราย) ทั้งนี้ ในเขต กรุงเทพฯ สามารถให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนทีท่ั้งหมด 

๓.  สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑  ภาพรวมเศรษฐกิจ 
๓.๑.๑  ภาคกลางเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพฯ และภาค

ตะวันออกโดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓,๒๓๔,๓๖๔ ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๒๓.๗ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจปี ๒๕๕๔ กับปี ๒๕๕๘ 
พบว่า ภาคกลาง(๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนการผลิตไม่แตกต่างจากเดิม ส าหรับกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๒๙.๕ 
เป็นร้อยละ๓๒.๕ ภาคกลางเป็นภาคท่ีมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงซึ่งเป็นผลมา
จากการเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างเพียบพร้อม ท้าให้มีความสะดวกคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
รวมทั้งมีแหล่งน้ าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เทียบกับภาคอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับเมียนมาร์จึง
มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าฯ การท่องเที่ยวและบริการ ท้าให้
มีสัดส่วนการผลิตสูงรองจากกรุงเทพฯและภาคตะวันออก และเมื่อภาคกลางรวมกับกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงถึงร้ อย
ละ๕๖.๑ในขณะทีภ่าคอ่ืนมีสัดส่วนการผลิตต่อประเทศค่อนข้างต่ า 
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๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคกลางพ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแต่มีแนวโน้ม ลดลง ใน
ปี๒๕๕๘ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ๔๘.๐(สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ๔๗.๒ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อย
ละ๐.๘) ลดลงจากร้อยละ๕๐.๖ ในปี๒๕๕๔ รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ๔๖.๔ เพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ๔๒.๖ ในปี๒๕๕๔ และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ๕.๖ลดลงจากร้อยละ ๖.๘ ในปี๒๕๕๔ ส าหรับสาขา
การผลิตที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดของภาคในปี๒๕๕๘คือสาขาอุตสาหกรรม โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ๔๗.๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วน มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคกลางต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๔๐.๔ นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้วสาขาการผลิตหลัก
ของภาคที่ส าคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ มีสัดส่วนกา ผลิต ร้อยละ๑๒.๕ สาขาขนส่งฯ ร้อยละ๗.๔ และสาขา
เกษตรฯ ร้อยละ๔.๘ 

๓.๑.๓ อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ ากว่าระดับประเทศเศรษฐกิจ ภาค
กลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔.-๒๕๕๘) ร้อยละ๑.๓ ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา การ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๒.๙และถ้าเทียบรายปีจะพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ ากว่า 
ประเทศเกือบทุกปี ทั้งที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุทางเศรษฐกิจ
ของภาคพ่ึงพิงการส่งออกและสภาพพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม ดังนั้นจ้า ความสามารถในการแข่ งขัน
ของภาคการผลิตและบริการเพ่ือยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้
ปานกลางรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะใน พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของภาค 

๓.๑.๔ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว(GRPPercapita) สูงกว่าระดับ ประเทศ ปี
๒๕๕๘ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ๒๓๖,๖๕๙บาท เพ่ิมขึ้นจาก ๒๐๓,๘๖๙ บาท ในปี
๒๕๕๔ และสูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ๒๐๓,๓๕๖บาท แต่มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในช่วง๕ปี (พ.ศ.๒๕๕๔.-๒๕๕๘) ร้อยละ๒.๓ ต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๔.๔
ในช่วงเดียวกันจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวGPPPercapita)( สูงที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๗๕,๗๙๕ บาท รองลงมาคือ สมุทรสาคร๓๖๔,๓๕๔ และ สมุทรปราการ๓๓๙,๘๗๒ บาท ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่ าที่สุดคือ ช ๘๑,๐๗๒ บาท ต่ ากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกือบ๖เท่าส าหรับ
กรุงเทพฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด เฉลี่ยต่อหัว๕๑๓,๓๙๗ บาท 

๓.๑.๕ พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาคกลางยังคงกระจุกตัวอยู่เป็นแหล่งในจังวัด อุตสาหกรรม
ส าคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดคือ สมุทรปราการ๒๑.๒ ร้อยละ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ
๑๒.๘ รองลงมาคือ สมุทรสาคร ร้อยละ๑๐.๗ และปทุมธานี ร้อยละ๑๐.๖ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อภาคต่ าที่สุดคือ ๐ จังหวัดสมุทรสงคราม ๖ ชี้ให้เห็นว่าการกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนทีโ่ดยจังหวัดในภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพฯ โดยตรงและ จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของภาค แต่ส่วนใหญ่ก็
จะประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเป็นจังหวัดที่มักได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประ คู่ค้าส าคัญ ท้าให้เศรษฐกิจจังหวัดเหล่านี้ในช่วง๕ปี(พ..๒๕๕๔-๒๕๕๘) ที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มหดตัว โดยจังหวัดสมุทรปราการหดตัวเฉลี่ย ๐ร้อยละ.๒พระนครศรีอยุธยา ขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ๑.๑สมุทรสาคร หดตัวเฉลี่ยร้อยละ๐.๑และปทุมธานีหดตัวเฉลี่ยร้อยละ๒.๕ดังนั้นจ้าเป็นต้องรักษาพ้ืนที่ฐานการ
ผลิตเดิมขอ ภาคควบคู่กับการกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ 
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๓.๒  เศรษฐกิจรายสาขา 
๓.๒.๑  ภาคเกษตร 
๑) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ าโดยมีดิน

และน้ าอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ืออ้านวย แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
หลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรที่
เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีตลาด ค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี สุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสงครามาเป็นต้น   

๒)  ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
๑๘๑,๙๐๘ ล้านบาท ลดลงจาก๑๘๒,๗๔๒ ล้านบาท ในปี๒๕๕๔ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา เกษตรฯ ณ ราคา
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๑๕๕,๕๖๔ ล้านบาท และสาขาประมง๒๖,๓๔๔ ล้าน บาท สาขาเกษตรฯ มี
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ๑๔.๓ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรฯ ของ ประเทศ อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในช่วง๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔.-๒๕๕๘) ของสาขาเกษตรฯ ร้อยละ๐.๒ ต่ ากว่า ระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ๑.๒เนื่องจากรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก มีปัญหาดินเสื่อมโทรม
และหลายพ้ืนที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ส าหรับสาขาประมง แม้ว่าจะมีสัดส่วนการผลิตเพียงร้อยละ
๐.๘ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง แต่มีสัดส่วนสูง ถึงร้อยละ๒๕.๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงของประเทศ และ
เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาประมง ในช่วง๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔.-๒๕๕๘) ที่ผ่านมา พบว่า สาขาประมงหดตัว
เฉลี่ยร้อยละ๔.๓แต่ยังหดตัวน้อยกว่า ระดับประเทศท่ีหดตัวเฉลี่ยร้อยละ๕.๕ 

๓)  ภาคกลางเป็นแหล่งการท าเกษตรฯ ที่ส าคัญของประเทศและมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตมากขึ้นแหล่งการท้าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรีมีสัดส่วนการ
ผลิตร้อยละ๑๓.๔ รองลงมาคือ สุพรรณบุรี ร้อยละ๑๑.๖ กาญจนบุรี ร้อยละ๑๐.๕ และนครปฐม ร้อยละ๑๐.๑ 
ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีที่ราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท าเกษตรแม้ว่าปัจจุบันมีแรงผลักดันทาง
เศรษฐกิจท้าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม และที่อยู่
อาศัยมากขึ้น แต่ภาคกลางก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการ
เพาะปลูก การท าปศุสัตว์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคกลางมีดังนี้  

(๑) ข้าวและพืชไร่ผลผลิตที่ส าคัญได้แก่ข้าวจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งนา และนาปรังมาก คือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และชัยนาทมันสาปะหลังจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูก มันส าปะหลังมาก คือ จังหวัด
กาญจนบุรีและลพบุรีอ้อยโรงงานปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรี และ สุพรรณบุรีสับปะรดโรงงาน ปลูกมาก
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒) กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกส าคัญที่ท้ารายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยแหล่งผลิต
กล้วยไม้ที่ส าคัญของประเทศอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งจังหวัดที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมาก ของภาคและของ
ประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร 

(๓ ) ปศุสัตว์ได้แก่ โคนม เลี้ ยงมากที่ สุดที่ จั งหวัดสระบุ รี ได้แก่ลพบุ รี  รองลงมาราชบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และนครปฐมโคเนื้อเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่ลพบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์สุกรเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรีได้แก่รองลงมานครปฐม ลพบุรี สระบุรี และ
สุพรรณบุรีเป็ดเนื้อเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี รองลงมา ได้แก่ นครปฐม สระบุรี  ราชบุรีเป็ดไข่เลี้ยงมากที่สุดที่
จังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่อ่างทอง รองลงมา นครปฐม ราชบุรี และลพบุรีไก่เนื้อเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี
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รองลงมาได้แก่ สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครป ฐมไก่ไข่ และเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้แก่รองลงมาสุพรรณบุรีนครปฐม อ่างทอง และสระบุรี 

(๔) ประมง ภาคกลางมีศักยภาพในการท้าการประมงทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประมงสูงที่สุดของภาค คือจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของภาค รองลงมาคือ
ประจวบคีรีขนัธ์สมุทรปราการ และนครปฐม 

๔) พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรของภาคกลางสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศโดยมี สัดส่วนร้อยละ
๕๔.๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ๒๑.๑พ้ืนที่ชลประทานของภาคกลาง ในปี๒๕๕๘ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ๙.๗๙ ล้านไร่ คดิเป็นร้อยละ๓๑.๐ ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ 

๕) เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ยังมีไม่มากนักจากข้อมูลการตรวจ รับรองเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ๑๓วันที่กุมภาพันธ์๒๕๖๐ พบว่า ภาคกลางมีพ้ืนที่เกษตร
ปลอดภัยรวมทั้งสิ้น๘๙,๙๐๖.๖๙ ไร่ และเกษตรอนิทรีย์๑,๑๙๘.๕๑ ไร่ โดยจังหวัด ในภาคกลางที่มีพ้ืนที่ได้รับการ
รับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบรองมาคือ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และ
ปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรีหวัดสุพรรณบุรีรองมาคือ
จัง ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี 

๓.๒.๒  ภาคอุตสาหกรรม 
๑) ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหลักของภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรม ณ 

ราคาประจ้าปี๒๕๕๘ปี เท่ากับ๑,๕๕๒,๕๑๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก๑,๓๕๕,๓๒๐ ล้านบาท ในปี๒๕๕๔ โดยเป็น
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม๑,๕๒๕ ,๔๖๓ ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ๒๗ ,๐๕๓ ล้านบาทสาขา
อุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่ส าคัญของภาคกลาง๒๕๕๘สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ปี สาขาอุตสาหกรรม
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคคิดเป็นร้อยละ๔๗.๒และมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา อุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นร้อยละ๔๐.๔ 

๒) สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยในขณะที่ประเทศ ขยายตัวเมื่อ
พิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในช่วง๕ปี(พ.ศ. ๒๕๕๔.-๒๕๕๘) ที่ผ่านมา พบว่าสาขา
อุตสาหกรรมของภาคกลางหดตัวเฉลี่ยร้อยละ๐.๒ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตรา การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ 

๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัดปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรีจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงที่สุดคือ สมุทรปราการ รองลงมา
คือ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาครส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญๆมีสัดส่วนมูลค่าที่ ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลาง
คือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ๒๕.๑ คิดเป็น ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของภาคแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และ สมุทรสาครรองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี๑๑. ๔ร้อยแหล่งผลิตที่ส าคัญ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
นครปฐม และปทุมธานีอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง รถพ่วงร้อยละ๙.๘ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ อุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ร้อยละ๖.๗
แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมการ ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และ
การสื่อสาร๖.๕แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยละ พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 

๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการใช้แรงงาน
อย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมท้าให้มีคู่แข่งทางการค้าสูง และยังมี ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน คุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดปัญหามลพิษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนว
ทางแก้ไขโดยเร็วซ่ึง เพ่ือให้ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

๕) ภาคกลางเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศปัจจุบันมี นิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญ
ในพ้ืนที่๑๕แห่ง๘ จังหวัด คือสมุทรปราการได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลีปทุมธานีได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาครได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมหาราช นคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และ
นิคมอุตสาหกรรมสินสาครพระนครศรีอยุธยาได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม บางปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้าน
หว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครราชบุรีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี สระบุรีอาร์
เอ็มได้แก่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเพชรบุรีได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย 
ไดมอนด์ประจวบคีรีขันธ์ซิตี้และได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน 

๓.๒.๓  การค้าชายแดน 
๑)  ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาร์

โดยภาคกลางมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับเมียนมาร์ทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่ส าคัญคือ 
จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๕๙ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้นปีประมาณ 
๗๐,๔๖๖.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๗.๐ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๐๘,๗๘๕.๗๓ ล้านบาท ในปี๒๕๕๕ โดยเป็น
มูลค่าการน้าเข้า๖๙,๖๖๗.๓๔ ล้านบาท และส่งออก๗๙๙.๑๕ ล้านบาท ขาดดุลการค้า กับประเทศเพ่ือนบ้านมา
โดยตลอด เนื่องจากมีการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาร์เป็นมูลค่าสูง ส าหร การค้าชายแดนของภาค
กลางในช่วง๕ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ๕.๙ในขณะที่ ระดับประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๒.๖ 

๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโดยสินค้าส่งออกไปยังเมียนมาร์ ที่ส าคัญ 
ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรสต้นกล้าสักน้ ามันปาล์มเครื่องจักรการเกษตร สุกร
มีชีวิต ปุ๋ยและปูนซีเมนต์ เป็นต้นเข้าจากเมียนมาร์ที่ส าคัญและสินค้าน้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค -กระบือมีชีวิต ไม้
ไผ่ล้า อาหารทะเล ขี้เลื่อย และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดนขอ จะเป็นการน้าเข้ามากกว่าส่งออก 
เนื่องจากต้องพ่ึงพาพลังงานและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิตจา เพ่ือนบ้าน แต่ก็สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศได ้

๓.๒.๔  การท่องเที่ยว 
๑)  จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าระดับประเทศภาคกลางเป็นพื้นที่

ที่มีสภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ าตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งที่ส าคัญของประเทศจึงมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมายหลากหลายประเภท แหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมีชื่อเสียงของภาคกลาง ได้แก่ ชะอ้า หัวหิน และอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ท้าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเท่ียวจ้านวนมาก ในปี๒๕๕๙ ภาคกลางมี
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน๕๓.๙๖ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากเดิม๔๑.๘๕ ล้านคน ในปี๒๕๕๕ จังหวัดในภาคกลางที่มีจ้าน
วนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี คือจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
ส าหรับอัตราการขยายตัวของจ้านวนนักท่องเที่ยวภาคกลาง ในช่วง๕ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ๙.๒ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๘.๘ 

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงกว่าระดับประเทศ ในปี๒๕๕๙ ภาค
กลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว๑๒๙ ,๒๖๒.๕๖ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ๖.๐ ของประเทศ) เพ่ิมขึ้นจาก
๘๒,๒๕๖.๘๒ ล้านบาท ในปี๒๕๕๕ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ส าหรับการขยายตัวเฉลี่ยของ
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รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วง ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตรากา ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๑๕.๗ สูง
กว่าระดับประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๑๔.๓ 

๓)  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และจ านวนวันพักและรายจ่ายของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ค่อนข้างต่ าเนื่องจากว่า แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งไม่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกภาคอ่ืนยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีที่ตั้งอยู่
ใกล้ กรุงเทพฯ จึงไม่นิยมพักค้าง กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๒๕๕๙และปีติด
อันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือ ที่สุดในโลกส าหรับรายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ๘๒๒,๔๕๔มีสูงถึง
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๓๘.๒ ของ ประเทศ 

๓.๓  เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศโดยในปี๒๕๕๘ ภาคกลาง มี

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน๒๘,๖๘๕ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ(๒๖,๙๑๕ บาทต่อเดือน) เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑,๘๐๗ 
บาทต่อเดือน ในปี๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย๒๕๕๒(พ.ศ.-๒๕๕๘) ร้อยละ๘.๖ ต่ ากว่า ระดับประเทศที่
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๙.๖จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี ๔๑,๐๕๗ บาทต่อ
เดือน รองลงมาคือ นครปฐม๔๐,๓๔๗ บาทต่อเดือนนนทบุรี๓๖,๘๘๔ บาทต่อเดือนสระบุรี  ๒๙,๔๑๓ บาทต่อ
เดือนและสมุทรสาคร๒๙,๓๔๗ บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่ า ในภาค คือจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๕,๗๘๖ บาทต่อเดือน 

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ ากว่าระดับประเทศโดยในปี๒๕๕๘ ภาคกลาง มี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน๑๕๕,๕๗๑ บาท ต่ ากว่าระดับประเทศ(๑๕๖,๗๗๐ บาท) เพ่ิมขึ้นจาก๑๑๗,๖๘๕ บาท ใน
ปี๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย๒๕๕๒(พ.ศ.-๒๕๕๘) ร้อยละ๑๒ สูงกว่าระดับประเทศ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ๘.๒จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือจังหวัดนนทบุรี ๒๗๗,๖๐๖บาท บาท รองลงมา คือ 
ชัยนาท๒๗๓,๓๓๖ บาท ปทุมธานี๒๒๑,๗๔๘ บาท และพระนครศรีอยุธยา๒๑๖,๘๑๖ บาท ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ าสุดในภาคจังหวัดสมุทรสงครามคือ ๘,๐๙๐ บาท 

๔.  ประชากรและสังคม 
๔.๑  ประชากร 
๔.๑.๑ จ านวนประชากรรวมของภาคกลางเพ่ิมขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลประเทศจากกรมการ

ปกครอง ในปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น๙๓ ล้านคน๑๑. (ชาย ๕.๗๗ ล้านคน หญิง ๖.๑๖ ล้าน
คน) หรือร้อยละ๑๘.๐๙ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก๕๐๑๑ล้านคนในปี. ๒๕๕๕ และมีอัตรา การเพ่ิมประชากรรวม
ของภาคในช่วงปี ๕๒๕๕-๒๕๕๙ โดยเฉลี่ยร้อยละ๗๕๐.ต่อปี สูงกว่าประเทศที่มีอัตรา การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ 
จังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในสามล าดับแรกจังหวัดสมุทรปราการ  มีจ านวนประชากร ๑.๒๙ ล้านคน 
จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนประชากร ๑.๒๑ ล้านคน และจังหวัดปทุมธานี มีจ านวนประชากร ๑.๑๑ ล้านคนการที่
อัตราการเพ่ิมประชากรของภาคกลางเพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรจากภูมิภาค อ่ืนอพยพมาพักอาศัย
และประกอบอาชีพ 

๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแร มีแนวโน้มลดลง
โดยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๓.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๕๔ ในปี ๒๕๕๙  ซึ่งภาคกลางมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากคนมีความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์และ จึงท าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นขณะที่ประชากรวัย
เด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ๖.๓ ๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๑๕.๒ ในปี ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับ
ประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗๐.๕๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๙๖.๔ ในปี ๒๕๕๙ส่งผลให้
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อัตราพ่ึงพิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท้าให้ ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นจาก
ประชากรวัยแรงงาน๕.๒๒ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน๔.๕๐ คน ดูแลผู้สูงอายุ๑
คน ในปี๒๕๕๙ 

๔.๑.๓  ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้นปี๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจ้านวน๔.๓๗ ล้านคน หรือร้อย
ละ๓๘.๐ ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึน้เป็น๔.๕๒ล้านคน หรือร้อยละ๓๗.๙ ของประชากรทั้งภาคในปี๒๕๕๙ หรือ
เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย๐.๘๘ต่อปีโดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ ๑๕.๕ 
รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดลพบุมีอัตราการเพ่ิมของประชากร ร้อยละ ๑๐.๗ และ ๔.๐ ตามล าดับ 

๔.๑.๔ ประชากรแฝงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญจากข้อมูลในปี๒๕๕๙ 
พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงมากท่ีสุด๒.๒๗ล้านคนหรือ คิดเป็นร้อยละ๒๗.๐ ของประชากร
แฝงทั้งประเทศ(๘.๒๔ ล้านคน) รองลงมา ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ๗.๖๘ แสนคน นนทบุรี. ๙๙๖ แสนคน 
ปทุมธานี. ๖๗๕ แสนคน และสมุทรสาคร ๔.๔๒ แสนคน หรือคิดเป็น ร้อยละ๙.๓ ๘.๕ ๖.๙ และ ๕.๒ ของ
ประชากรแฝงทั้งประเทศตามล้าดับเนื่องจากภาคกลางและ กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และสถาบันการศึกษา 

๔.๒ แรงงาน 
๔.๒.๑ สัดส่วนก าลังแรงงานต่อประชากรมีแนวโน้มลดลงในปี๒๕๕๙ ภาคกลางมีประชากร อายุ

ตั้งแต่๑๕ปี ขี้นไป๑๑.๗๕ ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท้างาน๘.๔๑ล้านคน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ๗๑.๖ลดลงจากปี๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ๗๒.๙ของประชากรอายุ๑๕ ปีขึ้นไป ก าลังแรงงาน
เหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า๘.๓๐ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท้าส่วนใหญ่ร้อยละ๕๑.๖อยู่ใน ภาคบริการ รองลงมาร้อย
ละ๓๑.๗ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ๑๖.๗ อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๔๙.๖ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๑.๖ ในปี๒๕๕๙ เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๒๘.๘ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๓๑.๗ ใน ปี๒๕๕๙ แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมี
แนวโน้มลดลงจากร้อยละ๒๓.๖ ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๑๖.๗ ใน ปี๒๕๕๙ ส าหรับอัตราการว่างงานมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ๐.๗ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๑.๐ ในปี๒๕๕๙ 

๔.๒.๒ แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา แรงงานระดับ 
อาชีวศึกษามีน้อยมากในปี๒๕๕๙ มีผู้งานท้า๘.๓๐ ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
ต่ ากว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ๔๒.๒ ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๓๕.๔ ในปี๒๕๕๙ แรงงานที่จบ การศึกษา
ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ๑๗.๔ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๑๘.๘ ในปี๒๕๕๙ ระดับมัธยม ปลาย เพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ๑๑.๑ ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๑๓.๓ ในปี๒๕๕๙ แรงงานที่จบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ๒๐.๓ ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๒๒.๒ ในปี๒๕๕๙ ส าหรับแรงงานระดับ อาชีวะมีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๔.๖ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๔.๙ ในปี๒๕๕๙ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจ านวนมาก 

๔.๒.๓  ประกันสังคมแรงงานของภาคกลางเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้นโดยสัดส่วนแรงงานที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบประกันสังคมลดลงจากร้อยละ๔๔.๙ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๕๕.๐ในปี๒๕๕๙ แต่ยัง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ๓๖(ร้อยละ.๗)โดยปี๒๕๕๙ ภาคกลางมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม จ้านวน๓.๗๘ 
ล้านคนหรือร้อยละ๔๔.๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมมากที่สุดร้อยละ๗๖.๑
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครร้อยละ๖๓.๘ และ ๖๓.๖ ตามล้าดับ ส่วนจังหวัดที่มี
แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ๑๖.๑ 
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๔.๒.๔  ภาคกลางต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวลดลงโดยในปี๒๕๕๙ มีจ้านวนแรงงานต่างด้าว ๓ 
สัญชาติ(เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา)ที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในภาคจ้านวน๔๒๗,๙๒๒ คน ลดลงจากปี๒๕๕๕ 
จ้านวน๒๔๒,๐๘๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ๔๗.๗ ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานทั้งประเทศโดย
จังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานมากที่สุดในภาคกลาง๑๑๘,๘๒๘จ้าคนวนรองลงมาได้แก่จังหวัด
สมุทรสาคร จ้านวน๙๖,๖๙๔ คน ทั้งนี้เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะ
ในกิจการประมงทะเลแปรรูปสัตว์น้ าและผู้ประกอบการจึงต้องใช้แรงงานจาก ประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะ
แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ 

๔.๓  การศึกษา 
๔.๓.๑ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศในปี๒๕๕๙ ประชากร อายุ

๑๕-๕๙ ปีของภาคกลาง มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย๙.๗ปีและกรุงเทพมหานคร มีจ้านวนปีการศึกษา เฉลี่ย๑๑.๕ ปี 
สูงกว่าภาคอ่ืนๆและระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๔ โดยจังหวัดนนทบุรี มีจ านวนปี การศึกษาเฉลี่ยสูงสุด
ของภาค๑๑.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจ้าน ปีการศึกษาเฉลี่ย๑๐.๗ 
และ ๑๐.๕ ปี ตามล าดับ 

๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่โดยผลการสอบา O-NET ชั้น ๓ม.(๕ วิชาหลัก) ใน
ปีการศึกษา๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๓๘.๙ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๓๘.๙ ในปี๒๕๕๕ แต่ก็ยังต่ ากว่า เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ๕๐ในทุกวิชาเมื่อพิจารณาในรายวิชาปี๒๕๕๙ พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ต่ าสุดร้อยละ
๒๙.๙ และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ๔๙.๘รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษร้อยละ๔๗.๑ ๓๕.๒ และ ๓๒.๕ ตามล้าดับ 

๔.๓.๓ สถาบันการศึกษามีทุกระดับภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา๔๖แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ๒๔แห่งเอกชน๒๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒ แห่ง 
และในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ส าคัญและมีชื่อเสียง ในระดับอุด จ้านวน๕๙ แห่ง แยก
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ๓๔แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน๒๕ แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาติดอันดับ
ใน๘๐๐อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของTimes Higher Education (THE) ประจ้าปี๒๐๑๖-๒๐๑๗ 
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ติดอันดับใน๘๐๐ อันดับแรกของโลก จ้านวน๓แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นต้น 

๔.๔  สาธารณสุข 
๔.๔.๑  ประชาชนในภาคกลางมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีที่สุดของประเทศเนื่องจากเป็น

ที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจ้านวนโรงพยาบาลรัฐบาล๑,๙๓๙ จ้านวนแห่ง 
แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช๑๑๘.) แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท๒๒.) แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๘ แห่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ้านวน๑,๗๙๑ แห่งและสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาคกลาง
ไม่รวมกรุงเทพฯ มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร๒,๔๙๙ในปี๒๕๕๔  เป็น๒,๑๒๑ คน ในปี๒๕๕๘ 
ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่โดยมีแพทย์๑ คน ต่อประชากร๑,๓๕๐ คน รองลงมา
คือจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีแพทย์๑คน ต่อประชากร ๑,๔๓๘ คน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลสังกัด
โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลทั่วไป๙แห่ง ๒๖ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค ๑๓ แห่ง 
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ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน ๑๐๔ แห่งซึ่งส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ในกรุงเทพฯ หรือคดิเป็น ร้อยละ ๓๐.๓ ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 

๔.๔.๒  อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และเลือดสมองเพ่ิมข้ึนจาก
๔,๘๒๙.๓๓ คนต่อประชากรแสนคน ในปี๒๕๕๔ เป็น๕,๘๔๐.๙๘ คนต่อประชากรแสนคน ในปี๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดของคนไทย พบว่าภาคกลางมีอัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งเพ่ิมขึ้น๕๒๒.๑๗จากคนต่อประชากรแสนคนในปี๒๕๕๔ เป็น ๖๓๔.๓๘ คนต่อประชากรแสนคนในปี
๒๕๕๘ แต่ส าหรับอัตราผู้ป่วยเอดส์สะสมภาคกลางมีแนวโน้มลดลง จาก ๑๘๘.๐๕ คนต่อประชากรแสนคนในปี
๒๕๕๔ เป็น ๑๐๗.๖๒ คนต่อประชากรแสนคนในปี๒๕๕๘ 

๔.๔.๓  อัตราการคลอดในหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นของภาคกลดลงจากาง ๖๐.๑ คนต่อประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีพันคนในปี๒๕๕๕ เป็น ๔๖.๑ คนต่อ
ประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีพันคนในปี๒๕๕๙ แต่ก็ยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอัตรา๔๒.๙ คน
ต่อประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีพันคนโดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีสูงสุดของภาคกลางคือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรีที่มีอัตราการคลอด๖๓.๘  ๕๙.๓ 
และ ๕๔.๑ คนต่อประชากรหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปีพันคน ตามล้าดับ ทั้งนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นของภาค
กลาง ยังคงเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔.๔  อัตราการตายของมารดาและอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยอัตราการตาย
ของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก๑๗.๕คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี๒๕๕๕เป็น๒๑.๗ คนต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน ๒๕๕๙ในปี แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการตายของมารดา ๒๖.๖ คนต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน จังหวัดสิงห์บุรีมีอัตราการตายของมารดาสูงสุดในภาคคือ๕๓.๙ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดปทุมธานี มีอัตราการตายของมารดา๕๒.๗ และ ๔๗.๒ คนต่อประชากรแสน
คน ตามล้าดับ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก ๖.๐ คนต่อเกิดมีชีพพันคน๒๕๕๕ในปี 
เป็น๖.๑ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี๒๕๕๙ แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา๖.๔คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตราการตายของทารกสูงสุด๘.๘ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน รองลงมาคือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มีอันดับการตายของทารก ๗.๔ และ ๗.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ตามล้าดับ 
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราการตายของมารดามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก๑๔.๕คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี
๒๕๕๕ เป็น๒๐.๑ คนต่อการเกิด  มีชีพแสนคน ในปี๒๕๕๙ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน
๖.๓  ต่อเกิดมีชีพพันคนจากในปี๒๕๕๕ เป็น๖.๘ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี๒๕๕๙ 

๔.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภาคกลาง
ลดลงมีคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงจาก๑๕๐.๗ คดี ในปี ๒๕๕๕ เป็น
๑๒๐.๒ คดีต่อประชากรแสนคนในปี๒๕๕๙ โดยจังหวัดสมุทรปราการมีสัดส่วนคดีสูงสุด จ้านวน๑๗๓.๗ คดีต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี ๑๕๔มีสัดส่วนคดี.๓และ๑๓๙.๖ คดีต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับส าหรับคดียาเสพติดก็มีแนวโน้มลดลงจาก๗๔๙.๔ คดีต่อประชากรแสนคนใน ปี 
๒๕๕๕เป็น๔๑๗.๑ คดีต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้พบอัตราการเกิดคดียาเสพติดสูงสูดที่จังหวัด
สมุทรปราการ๕๕๓.๑ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีและสิงห์บุรีที่มีสัดส่วนยาเสพติด
เท่ากับ๕๔๐.๒ และ ๕๓๘.๐ คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ 
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๔.๖ ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่อัตราการสมรสมีแนวโน้มลดลง โดย
ในช่วงปี ๒๕๕๗–๒๕๕๙ อัตราการหย่าร้างในภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก๖.๖คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๗ 
เป็น๕.๔ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี๙แต่โดยภาพรวมยังสูงกว่าอัตราการหย่าร้างของ๒๕๕๙ ทั้งประเทศ (๕.๕ คู่ต่อพัน
ครัวเรือน) ในปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในภาค คือ๘.๑ คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่
จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด๓.๑คู่ต่อพันครัวเรือน ส่วนอัตราการสมรสภาคกลางมีแนวโน้ม
ลดลงจาก๑๖.๐ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕เป็น๑๒.๓ คู่ต่อพัน ครัวเรือน ในปี ๒๕๕๙แต่โดยภาพรวมยังต่ ากว่า
อัตราการสมรสของทั้งประเทศ(๑๔.๓คู่ต่อพันครัวเรือน) โดย จังหวัดสระบุรีมีอัตราการสมรสสูงสุดในภาคคือ๑๗.๘
คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการสมรสน้อยที่สุด๗.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน 

๔.๗  สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้มีทิศทางท่ีดีขึ้น 
จ านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก๙๖๓.๕พันคน ในปี๒๕๕๕ 
เป็น๗๑๓.๒ พันคน ในปี๒๕๕๙ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
๗.๖๑ ในปี๒๕๕๕ เป็นร้อยละ๕.๔๑ ในปี๒๕๕๙  โดยจังหวัดชัยนาทมีสัดส่วนคนจนมากที่สุดของภาค ร้อยละ
๒๘.๓ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ๑๔.๕ ร้อยละ ๑๔.๑ 
ตามล าดับ ส่วนประสิทธิภาพความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ GiniCoefficient)( ภาคกลางมีแนวโน้มลดลง
เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสมุทรสงคราม โดยเฉพาะจังหวัด
ปทุมธานีที่มีความเหลื่อมล้ าเพ่ิมขึ้นมาก๒๕๕๔ในปี๒๕๕๖ และ ๒๕๕๘ จังหวัดปทุมธานีมีสัมประสิทธิความไม่
เสมอภาคในการกระจายรายได้ GiniCoefficient)( เท่ากับ๐.๒๙๙ ๐.๓๑๓ และ ๐.๔๓๓ ตามล าดับ 

๕.  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
๕.๑  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑.๑ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมพ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรเพ่ิมขึ้นในขณะที่พ้ืนที่ เกษตร

ลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซ่ึงมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม เช่น การใช้สารเคมี 
การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามธรรมชาติ โด ดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณ
เนื้อที่๓.๒๐ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มมีพ้ืนที่ประมาณ ๐.๔๘ ล้านไร่ พบใน บริเวณพ้ืนที่ที่มีตะกอนน้ าทะเล น้ ากร่อย
และกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้กับทะเล ได้ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 

๕.๑.๒  ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลงปริมาณน้ าท่าของภาคกลางมาจากลุ่ม
น้ าหลัก๗แห่ง คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าท่าจีน  ลุ่มน้ าเพชรบุรี ลุ่มน้ าชายฝั่ง
ตะวันตก๒๔,๙๗๖มีค่ารายปีเฉลี่ยล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้ าได้ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ของภาคกลางจ้านวน๕พบว่า ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ตั้งแต่ปี๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีปริมาณลดลงเฉลี่ยร้อยละ๐.๖ต่อปี 
โดยปี๒๕๕๙ มีปริมาณน้ ากกัเก็บได้จ้านวน๑๘,๖๕๖ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ๕๙.๕ของความจุอ่าง ลดลง
ร้อยละ๒.๔ จากปี๒๕๕๘ และคิดเป็นร้อยละ๗๔.๗ ของปริมาณน้ าท่ารายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น จาก
การเพ่ิมขึ้นของรอบการผลิตการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการ เพ่ิมขึ้นของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนน้ าในหน้าแล้งรุนแรงขึ้น 

๕.๑.๓  พ้ืนที่ป่าไม้ภาคกลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ปี๒๕๕๖–๒๕๕๙ พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ของภาค
กลางเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ๐.๐๒ต่อปี โดยในปี๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้๑๓.๙๑ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ๓๓.๘ ของพ้ืนที่
ภาค ซ่ึงต่ ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้คนร้อยละ ๑๓.๖ ของพ้ืนที่ป่าทั้ง
ประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ตามมาตรฐานความสมดุลของระดับป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี 
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้เลย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ศรีอยุธยา และอ่างทอง การเพ่ิมขึ้นของผืนป่าเป็นผลจาก
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษารวมทั้งมีโครงการปลูกป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์
ป่าชายเลนภาคกลาง(จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)๕ปีที่ผ่านมา
ในช่วง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗) ลดลงร้อยละ๙.๓ โดยปี๒๕๕๗ ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ
๖๕ ,๖๒๑.๙๘ ไร่ ซึ่งจังหวัดที่มี พ้ืนที่  ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร น้อยที่สุด คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกรุงเท พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น๒,๔๔๘ไร่โดยปี๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้๓,๒๕๔ไร่ คิดเป็นร้อยละ๐.๓ 
ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ๒๑.๘ต่อปี 

๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและที่ตกค้างสะสมเพ่ิมขึ้นภาคกลางมีปริมาณขยะมาก เป็น
ล าดับ๒ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงปี๒๕๕๗–๒๕๕๙ ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น
ของภาคกลางเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ๔.๒ต่อปีซึ่งเป็นการเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยในปี๒๕๕๙ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น๕.๖๒ ล้านตันต่อปี ๑๕,๓๘๘
หรอื.๕ ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ๒๐.๘ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณการเกิดขยะมาก
ที่สุดตามล้าดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐมมีปริมาณขยะที่มีการก าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับ ที่ เกิดขึ้นมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี๒๕๕๗ รัฐบาลได้
ก าหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากปี ซึ่งจะท้า ให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถึงกระนั้น ภาคกลา ประสบกับปัญหาปริมาณขยะตกค้างสะสมเพ่ิมมากขึ้นและปริมาณ
ของเสียอันตรายทีม่ีแนวโน้มของปัญหา รุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 

๕.๑.๕ คุณภาพน้ าของภาคกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่าภาคอ่ืนๆ มีจ้านวนแหล่งน้ า
ที่ส าคัญอยู่๑๗แห่งในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๙ ถึงแม้จ้านวนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีจ้าน เพ่ิมขึ้น และแหล่งน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมีจ้านวนลดลง๒๕๕๙จ้านวนแหลซึ่งปีน้ าเสื่อมโทรมมี๔แห่ง ลดลงจากปี๒๕๕๘ ที่มีถึง๘แห่ง 
ในขณะที่จ้านวนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เพ่ิมมากขึ้น แต่ ก็ยังคงมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มากกว่าภาคอ่ืนๆ แม่น้ าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ไ แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง แม่น้ าลพบุรี 
และแม่น้ าสะแกกรัง สาเหตุส าคัญมาจากชุมเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าการ และการปศุสัตว์ที่ไม่มี
ระบบการจัดการของเสีย โดยเฉ ในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างและแม่น้ าท่าจีนงพบว่า เกิดจากการระบายน้ าเสีย
จากโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นส่วนในเขตกรุงเทพมหานคราแน่น ค่าเฉลี่ย
คุณภาพน้ า ในคลองและแม่น้ าเจ้าพระยา ยังคงมีปัญหาน้ าเสียค่อนข้างรุนแรง สาเหตุจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล สิ่ง
โสโครกของชุมชนส าหรับคุณภาพน้ าชายฝั่งทะเลของภาคกลางมีแนวโน้มดีขึน้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าชายฝั่ง
ทะเล๓๘แห่ง ในปี๒๕๕๙ มี๑๘ แห่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึนจากปี๒๕๕๘ที่มีเพียง๑แห่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีบริเวณที่
ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นบริเวณเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้ปากคลอง ๑๒ ธันวาหน้าโรงงานฟอก
ย้อม กม. ๓๕ ปากแม่น้ าเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณปากน้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปากคลอง
บ้านบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี และปากแม่น้ าท่าจีน สมุทรสาคร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้ าเสียของ
โรงงานฟอกย้อม แหล่งชุมชนทิ้งเศษขยะเศษอาหาร รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการเลี้ยงปศุสัตว์ 

๕.๑.๖ มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องของภาคกลางทั้งมลพิษที่ได้รับ ผลกระทบ
จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบในจังหวัดที เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี อยุธยา และสมุทรสาคร ส่วน
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๑๐ไมคอน บริเวณต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีแนวโน้มดีขึ้น กล่าวคือ 
ในปี๒๕๕๙ มีจ้านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานลดลงแต่ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหามากที่สุด ของประเทศ 
สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมโรงโม่ บด ย่อยหิน เหมืองหิน และการขนถ่านหิน ส่วนพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล (นนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) ยังคงพบทั้งปัญหาฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

๕.๒  สถานการณ์ภัยพิบัติ 
๕.๒.๑ ไฟป่าแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากสถิติตั้งแต่ปี๒๕๕๕–๒๕๕๙ พบว่า จ้านวนพ้ืนที่ป่าที่ถูก ไฟไหม้

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ๑๒.๔ต่อปี โดยเฉพาะในปี๒๕๕๙ พบว่า มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้๖,๓๒๖ไร่ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ
๐.๐๕ ของพ้ืนที่ป่าภาคกลางเพ่ิมข้ึนจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๔๐.๑ จังหวัดที่มีสัดส่วนไฟไหม้ป่า เมื่อเทียบกับพื้นท่ีป่าไม้
มากที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตามล้าดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเกิด
จากการเผาไร่เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ ภายหลังการเก็บเก่ียว 

๕.๒.๒ สถานการณ์อุทกภัยเบาบางลง ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี๒๕๕๔ภาคกลาง 
ได้รับความเสียหาจกอุทกภัยเบาบางลง ช่วงปี๒๕๕๕–๒๕๕๗ ภาคกลางมีจ้านวนจังหวัดและหมู่บ้าน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งจังหวัดที่ประสบอุทกภัยซ้ าซาก ได้แก่ จังหวัดพระ สระบุรี ชัยนาทสิงห์บุรี 
อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรปราการ สาเหตุหลักในการเก อุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตก
หนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับมีการบุกรุกท้าลายป่าซึ่งเป็ นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและคือจังหวัดสมุทรสาคร 

๕.๒.๓ พ้ืนที่ประสบภัยแล้งลดลงภาพรวมในช่วง๔ ปี(๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภาคกลางมีจ้านวน 
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งลดลง ๒๕๕๘ยกเว้นปีที่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพ่ิมขึ้นจาก๑,๐๒๔ ปี๒๕๕๗ เพ่ิมเป็น
๑,๔๗๙ ในปี๒๕๕๘ โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก ได้แก่ กาญจนบุรี และเพชรบุรี สาเหตุหลักเกิดจากภาวะ
ฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้ าฝนที่ตกน้อยและไม่ตกในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 

๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังเป็นปัญหาต่อเนื่องภาคกลางมีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล 
ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลยาว๔๖๒.๔๘ 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ๑๔.๗ ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม๑๗๑.๒๓ กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ๒๐.๖ ของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั้งหมด ซึ่งเป็นการกัดเซาะรุนแรงระยะทาง ๖๓.๒๖ กิโลเมตร 
และกัดเซาะปานกลางระยะทาง ๑๔๑.๔๑ กิโลเมตร โดยพ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง เฉลี่ยมากกว่า๕เมตร 
เกิดขึ้นใน๔จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล้าดับ โดยเฉพาะ
สมุทรปราการที่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากที่สุดยาวถึง๓๑.๔๗กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะส่วน
หนึ่งมาจากการขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวรุกล้ า ชายฝั่ง และการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน 
ซึ่งเป็นผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งส าหรับกรุงเทพมหานครประสบ กับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงถึงร้อย
ละ๙๘.๓ของแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ มีแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะรุนแรง๕.๗๑กิโลเมตรจากความยาว
แนวชายฝั่ง๕.๘๑ กิโลเมตร 

๖.  พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๖.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยโดยมีประชากร ตาม

ทะเบียนราษฎรประมาณ๕.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ๘.๗ ของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า เจ้าพระยา 
มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น๒ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่
ทั้งหมด๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศ
ไทย 

๖.๒  กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการ 
ธนาคารการพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ โดยมีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์๔,๔๓๗,๔๐๕ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
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๓๒.๕ ของประเทศ เศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการสูงถึงร้อยละ๘๖.๘จึงเป็นศูนย์รวมธุรกิจบริการที่ส าคัญของประเทศ 
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ๔๖.๕ของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสาขาการค้าฯ ร้อยละ
๔๘.๐ ของประเทศ สาขาการเงิน ร้อยละ๖๑.๑ และสาขาการขนส่งฯ ร้อยละ๔๙.๐ 

๖.๓  ปัญหาที่ส าคัญของกรุงเทพฯได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ าเสีย ขยะ 
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบ
ลุ่ม ตั้งอยู่บนพ้ืนที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมีประมาณ 
๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ าเจ้าพรตอนล่างจะอยู่สูง
กว่าระดับน้ าทะเลไม่เกิน๑.๕๐เมตรท้าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม 

๗.  สภาวะแวดล้อม 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนภัยคุกคามโอกาส และซึ่งมีผลต่อการพัฒนา เชิงพ้ืนที่ 
ดังนี้คือ 

๗.๑  จุดแข็ง 
๗.๑.๑ เป็นที่ตั้ งของกรุงเทพฯ ซึ่ งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้ เดินทางมาเยือนมา (Global 

Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวังข้าวสารและถนน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่ง
อ้านวยความสะดวกเพียบพร้อม ท้าให้รายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ๓๘.๒ของสูงถึงร้อยละ ประเทศ และในปี
๒๕๕๙ กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวทีม่นทางมาเยี่ยมผู้เยือนมากท่ีสุดในโลก  

๗.๑.๒  เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจส าคัญของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการค้าชั้นน าของประเทศ 

๗.๑.๓ เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน าทุกระดับและมีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และ
บุคลากรการวิจัยโดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก 

๗.๑.๔ เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศโดยมีศูนย์การแพทย์ ชั้นน้า 
และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางท่ีมีชื่อเสียงจ้านวนมาก 

๗.๑.๕  เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ ซึ่ ง
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาคก่อสร้างวัสดุก่อสร้างได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจัง สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยเฉพาะ การรวมกลุ่มของ
อุตสาหกรรมอาหาร๓กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรม ไก่เนื้อ จังหวัดลพบุรี 
และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนเขตอุตสาหกรรม เหล็กที่บางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๗.๑.๖ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยมีการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งอย่างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอ้านวยความสะดวกในการ คมนาคม
ขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่าภาคอ่ืน ทั้งทางบก ทางราง 
ทางน้ า และทางอากาศ 

๗.๑.๗ เป็นแหล่งรวมของแม่น้ าสายส าคัญและมีพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความ อุดมสมบูรณ์มี
พ้ืนที่ชลประทานมากที่สุดเป็น“อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ โดยมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทาน คิดเป็นร้อยละ๓๑.๐ ของ
พ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ 
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๗.๑.๘ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศเนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีก 
สินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดประจ าจังหวัด
อ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 

๗.๑.๙ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่และระบบ 
ชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่เด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ภาคกลา ตอนบน 
เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วเหลือง ภาคตะวันตกเป็นแหล่ สับปะรด มะพร้าว และ
ไม้ผล นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต-โคเนื้อโคนมสุกร และไก่ รวมทั้งยังมี พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การ
ท้าประมงน้ าลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทะเลที่ส าคัญของประเทศ 

๗.๑.๑๐ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายโดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชะอ า และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่อีกหลายแห่งที่มี
สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่อง บริการเชิงสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยว การบริการที่พักแบบLong Stay Home Stay การ
บริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผนไทย สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ 

๗.๑.๑๑ เป็นพื้นที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้(Southern Economic Corridor 
: SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมาร์ไทยกัมพูชาและเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยพาด
ผ่านเมืองส าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมากจึงเป็นเส้นทาง เศรษฐกิจและ
ท่องเที่ยวส าคัญท่ีเชื่อมโยงระหว่างเมียนมาร์ไทยและกัมพูชารวมถึงเชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้ 

๗.๒  จุดอ่อน 
๗.๒.๑ พ้ืนที่กรุงเทพฯจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองสูงประสบ ปัญหาที่

กระทบต่อคุณภาพชีวิตได้แก่ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ าเสีย ขยะ) ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งรวมทั้งปัญหาความเสี่ยงภัยการก่อการร้ายเป็นต้น 

๗.๒.๒ มีปัญหาฝุ่นละอองในเขตอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๑๐ไมคอน มากที่สุด ของ
ประเทศ 

๗.๒.๓ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมรุกล้ า พ้ืนที่
เกษตร และเป็นการท้าการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยังมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก 

๗.๒.๔ ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายถนนกับระบบการขนส่งอ่ืนๆท้าให้มีน้อย ไม่ประหยัด
และมีต้นทุนสูง เนื่องจากภาคกลางได้มีการพัฒนาโครงข่ายถนนเป็นจ้านวนมาก ในขณะที่การพัฒนาโครงข่าย
รถไฟและท่าเรือเพ่ือใช้ขนส่งสินค้ายังมีน้อย 

๗.๒.๕ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาคซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบทางลบต่อการพัฒนา ท้าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใช้ทุน และ เทคโนโลยี
อย่างเข้มข้น 

๗.๒.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมีแนวโน้มที่จะทวีความลง รุนแรงยิ่งขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไม่มีการด าเนินมาตรการ ควบคุม และ
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บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอน เสื่อมโทรมลง คุณภาพ
ดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชายเลนถูกบุกรุกท้าลาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากร ชายฝั่งลดลง เป็นต้น 

๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมีการใช้แรงงานเข้มข้น จึงสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ต่ า 

๗.๒.๘ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และบางจังหวัดเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว รอบนอกไม่
เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ได้ 

๗.๒.๙ ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีอัตรามากขึ้นเองจากสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน   

๗.๓  โอกาส 
๗.๓.๑ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่มCLMVจะเป็นโอกาสในการขยาย ตลาด

ส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากข้ึน รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ภาคกลา เนื่องจากมีความ
พร้อมทั้งในด้านท าเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสังคม 

๗.๓.๒ การพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ
ภาคตะวันออกตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้(Southern Economic Corridor) จะเป็น โอกาสในการ
เพ่ิมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.๓.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา 

๗.๓.๔ โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้กับสินค้า และ
บริการใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพสมุนไพร 
และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ 

๗.๓.๕ กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลกช่วยให้เกิด ความ
ตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็สร้างกระแสความ บริโภคสินค้า
เชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ 

๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างภาคจะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง ห่วง
โซ่คุณค่า(Value Chain) ระหว่างภาค 

๗.๔  ภัยคุกคาม 
๗.๔.๑ สินค้าราคาถูกของประเทศอ่ืนที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาดส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่ง ทาง

การตลาดและนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านั้นเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที ซึ่งสินค้าของ
ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว เสื้อผ้า ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

๗.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในเขตเมืองซึ่งเป็น อาชญากรรม
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยใน และทรัพย์สิน รวมทั้ง
กระทบต่อเศรษฐกิจ ท้าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุนขาดความ เชื่อมั่น 

๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเช่นมาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาด และ
สุขอนามัย โดยได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีมาตรฐานคุณภาพอย่าง
เข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคกลางต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ 
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๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง มากขึ้น 
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 

๘.  ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย ฯลฯ 
๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
๘.๓ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค 
๘.๔ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเป็นการท า

เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก 
๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้แรงงานเข้มข้น และ

ส่งผล กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู 

ขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ 
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับแต่ยังขาดการน้าผลงานวิจัยที่สามารถใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน 
๙.  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับกระ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่รวมทั้ง สถาบัน
ธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ ที่ มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็น“อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมาร์-ไทย-กัมพูชา-เวียดนามซึ่งเป็น เส้นทางลัดโลจิสติกส์
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ
“มั่นคง มั่งคั่ง” ยั่งยืนจ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้าระดับโลกตลอดไป 
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความ สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัย
ในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง รวมทั้งการเริ่มเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมาร์) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เพ่ือให้ภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและ
ทะเลตะวันออ ระยะยาว 

๙.๑  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด  ภาคกลางยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ ฐานเศรษฐกิจ เป็น อุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค (Southern Economic Corridor) 
ที่เชื่อมโยงเมียนมาร์-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
กับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาค
กลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
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๙.๒  วัตถุประสงค์ 
๙.๒.๑ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมือง น่าเที่ยว

ในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป 
๙.๒.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความส าคัญ 

ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
๙.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการ

ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
๙.๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
๙.๓  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๙.๓.๑ กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล้าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน้าในโลกดีขึ้น 
๙.๓.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
๙.๓.๓ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๙.๓.๔ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
๙.๓.๕ มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
๙.๓.๖ คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ๙.๒.๗ ปริมาณขยะ

ที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๙.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๙.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าอาทิ รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือ

บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อMissing( link) สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลด
ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อ โครงข่ายการ
เดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโย ระหว่างเมืองและ
ชนบท 

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่ รวมทั้ง คุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มี พ้ืนที่สี เขียวและ
สวนสาธารณะ 

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน UniversalDesign  เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศองมาจากการอันเนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง 

๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความ และความ
เสียหายเป็นมูลค่าสูง 
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๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ ต่อเนื่อง เพ่ือ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไป อย่างมีแบบแผนและ
เหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและขนส่งโดยสะดวกและ
ปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรม ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจ
การค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง 

๙.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ้า -หัวหิน 

สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยาให้เป็นฐานการกระจาย รายได้และการสร้าง
งานโดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ นานาชาติและเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืน บูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาด เช่น สามชุก ตลาด
น้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห แก่งกระจาน ฯลฯโดย
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกกิจรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์  กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์
แผนไทย อาทิ-สมุทรสาคร-นนทบุรี-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ พระนครศรีอยุธยา-
นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมมีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด อย่างยั่งยืน 

๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้าOTOPและแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว อย่างสะดวกและปลอดภัย 
เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

๙.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ พัฒนาการผลิต

ข้าวในพ้ืนที่ผลผลิตต่อไร่เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ ส าคัญของประเทศ
ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Foodsafety) จากสินค้าเกษตร หลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที ผลิตส าคัญ ได้แก่ 
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ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการ
ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

๓)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่  SmartFarmer และ SmartFarming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล พันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ เช่น 
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมการส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจการประมง เป็น
ต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ อ่าวไทยได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม ก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราก สู่การใช้เทคโนโลยีที่
สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแห ในเมียนมาร์ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้ามีทั้งยกระดับคุณภาพรวม สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่
ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจSMEsและ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการ เสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเท มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ เติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัย
แล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ้าน แหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรร
น้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียง
และมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก ในพ้ืนที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าในช่วงฤดูแล้ง 

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เสี่ยงจัดต้ังกลุ่มเฝ้าระวัง
ภัยน้ าท่วม 

๓) ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและฟ้ืนฟูป่าแสมโทรมในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า  และสนับสนุนบทบาทของชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพืน้ทีป่่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๔) ขุดลอกล้าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ า เจ้าพระยา แม่
น้ าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล อาทิ  สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่ เช่น ปลูกป่า
ชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น 

๙.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรีเพ่ือ เชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อลักของประเทศ ทางการพัฒนาระหว่าง
พ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้
เป็นประตูเชื่อม SouthernEconomic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ
กัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง
และขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่าน
สิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยตรงกับเมียนมาร์จัดดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการจุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี เกี่ยวข้อง 

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับEEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง เมียนมาร์ 

๙.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง 
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง กับภาค

อ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้ เชื่อมโยงไป ยังพ้ืนที่ที่
ภาคอ่ืนๆซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ 

(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้ าโพ 
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -นครราชสีมาและทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยองทางหลวง พิเศษ พัทยา-

มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
๒) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมือ และบริเวณเมือง

ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ าร้อนโดยสนับสนุน



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

ให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวรูปที่ดินในการจัดการผังเมืองควบคู่กับ การพัฒนาเมืองแบบประหยัด
พลังงาน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  
วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร  การท่องเที่ยว

หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน  และ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 

สุขภาพครบวงจร  
๒. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง  
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
๔. ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน  

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
วิสัยทัศน์ 
   “เมืองแห่งการท่องเที่ยว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กางการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชน

อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค ์ -  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมโบราณสถานต่างๆ  และวิถีวัฒนธรรมชุมชน 

- แหล่งและการบริการ  การท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล 
- มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
เป้าประสงค ์ -  ยกระดับภาคเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ -  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

-  ชุมชนและสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง  
 

๑.๔  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์กาญจนบุรี  “เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ที่มี

เศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การบริหารมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC”  
 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

พันธกิจ (Mission)  
๑. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  
๒. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
๓. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
๔. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว  
๕. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
๖. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง  
๗. ส่งเสริมการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน  
๘. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน  
๙. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย  
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
๑๑. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  
๑๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๑๔. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๑๖. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
๑๘. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน  
๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
๒๐. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม  
๒๑. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม  
๒๒. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค  
 

เป้าประสงค์  
๑. ประชาชนมีอาชีพ  
๒. สถานที่ทอ่งเที่ยวได้รบัการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน  
๓. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน  
๔. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
๕. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า  
๖. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
๗. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ  
๘. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น  
๙. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ๗๓ 

          ๑๐. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๑๑. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่  
๑๒. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย  
๑๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ  



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๑๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๑๕. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
๑๖. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ  
๑๗. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น  
๑๘. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย  
๑๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน  
๒๐. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก  
๒๑. การผังเมืองและผังเมอืงรวมเป็นระเบียบ  
๒๒. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ  
 แนวทางการพัฒนา  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

๑.๑ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  
๑.๒ การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล  
๑.๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน  
๒.๑ การคมนาคมและการขนส่ง  
๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  
๒.๓ การผังเมือง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
๓.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
๓.๔ การสาธารณสุข  
๓.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๓.๖ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 
 ๓.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  
๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
๔.๔ การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน จากการเกษตร  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
๕.๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น  
๕.๒ การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์

พ้ืนบ้าน  
๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ  
๖.๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ ปฏิบัติงาน  
๖.๓ การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน  
๖.๔ การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๖.๕ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 

 
 

 
๒.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
“ ต าบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรก้าวหน้า  การศึกษาดี  มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ 
 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 
ภายใต้การน าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ไว้ดังนี้  
๒.๒.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๑)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
(๒)  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๓)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีภายในชุมชน  
(๔)  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(๕)  ส่งเสริมและบูรณาการการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๖)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
(๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  (๑)  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(๒)  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น 

  (๓)  การปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
            (๔)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการจัดการ 
(๑) พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(๒)  พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ ประชาชนของบุคลากร 
(๓)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่  ของ อปท. 
(๔)  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 
 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

   ๒.๒.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 
(๒)  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 
(๓)  จัดให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา สาธารณะ 
(๔)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๒.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การท่องเที่ยว 
(๑)  ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
(๒)  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
(๓)  ปรับปรุงภูมิทัศน์/บ ารุงรักษา ศาสนสถาน 
(๔)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
(๑)  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
(๒)  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) 

            (๓)  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑)  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้มาตรฐาน 
๒)  เพ่ือให้เกษตรกรเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ และสงบสุข 
๓)  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔)  เพ่ือให้การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๕)  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๖)  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอพึงพาตนเองได้ 

 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
 ๑) เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๒) ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมที่

สร้างความสามัคคีภายในชุมชน มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นเมืองน่าอยู่   

 ๓) เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาทีเ่พียงพอ 
 ๔) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยอย่างทั่วถึง 
๕)  เกษตรกรมีน้ าใช้ในการท าการเกษตรอย่างทั่วถึง ลดปัญหาทางการเกษตร 
๖)  ประชาชนมีส่วนสาธารณะ  ลานกีฬา  สนามเด็กเล่น ในการออกก าลังกาย มีสุขภาพอนามัยทีดี่ขึน้ 
๗) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
๘) บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
๙) ประชาชนรับทราบ บทบาท อ านาจหน้าที่ของ อปท. รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อปท. 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่    
๑๐) การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 ๑๑) ระบบไฟฟ้า ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๑๒) แหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ าได้ในปริมาณที่ เพียงต่อความต้องการของ

ประชาชน 
 ๑๓) ประชาชนสืบทอดศาสนา รกัษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ 
          ๑๔) ประชาชนเข้าถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  
 ๑๕) ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินค้า 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

                   ๑)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนรวมทั้งการสร้างสังคม
ความน่าอยู่ 

๒)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๓)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๕)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๖) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

๒.๖  กลยุทธ์ 
  ๑)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคม
สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และบูรณาการการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  ๓) ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

๔)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  ๕)  ก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงส่วนสาธารณะ  ลานกีฬา  สนามเด็กเล่น  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๗)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้   พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการประชาชนของบุคลากร 

๘)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่ของ อปท.  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกัน  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๙)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปการให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง    พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๑๐)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๑๑)  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
๑๒)  พัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
๒)  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการจัดการ 
๔)  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
๕)  การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
๖)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๔๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

ประเด็นหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
๑. นโยบายการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

 ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสงัคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๑.๒  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีภายในชุมชน  
๑.๔  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๑.๕  ส่งเสริมและบูรณาการการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๖  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
๑.๗  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๑  บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๒.๒  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น 

          ๒.๓  การปรับปรุงภมูิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
          ๒.๔  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการจัดการ 
๓.๑ พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓.๒  พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ ประชาชนของบุคลากร 
๓.๓  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่  ของ อปท. 
๓.๔  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 
๔.๒  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
๔.๓  จัดให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปา สาธารณะ 
๔.๔  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยว 
๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
๕.๒  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์/บ ารุงรักษา ศาสนสถาน 
๕.๔  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๖.๑  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
๖.๒  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) 

          ๖.๔  พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาสามสิบหาบ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

๓.๑.๑  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
➢ ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ ประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   

➢ ด้านการศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและ
คิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหา
คือ ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ 
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและ
รณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน   งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
  ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือบางครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกตามทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ  เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ
ตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้     
  ➢ ด้านยาเสพติด  

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะมีผู้เสพบ้าง และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ➢  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  

๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณในการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานจ านวนไม่มากในแต่ละปี  ประกอบกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีขนาดกว้าง การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและมีงบประมาณเพียงพอทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้บางส่วนแล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือทีจ่ะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ใช้น้ าของประปาหมู่บ้าน
ทั้งหมด สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีในบาง
หมู่บ้านที่น้ าประปาไม่พอใช้เนื่องจากน้ าใต้ดินเหือด  ท าให้น้ าที่สูบขึ้นมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชาชน หมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ าเหือดคือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ท่ี ๘   
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➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีบาง
ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
อาจจะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมบ้านคนจนหรือผู้ยากไร้  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่
มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   

 
 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และประชาชนอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ
ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 

 (๓) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก ่ 
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นพ้ืนที่ในเขต
ชลประทาน ต้องจึงมีน้ าเพียงพอในการการเกษตร  แต่จะเกิดปัญหาในช่วงที่ชลประทานไม่สามารถปล่อยน้ ามาให้
ท าการเกษตรได้  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้
จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดอบรม
ในการคัดแยกขยะเพ่ือลดจ านวนขยะที่จะเกิดขึ้น และจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมในพ้ืนที่บางส่วน  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบล
ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๔)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   มีทั้งหมด  ๘  

หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง  เช่น  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๔,๓๕๘ คน 
แยกเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน ๗๓๐ คน เป็นชาย ๕๓๕๕ คน หญิง ๓๗๕ คน  เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวน ๖๖๔  คน 

เป็นชายจ านวน  ๓๑๖  คน หญิง  ๓๔๖  คน เขตเลือกตั้งที่ ๓ จ านวน ๔๖๕  คน เป็นชายจ านวน  ๒๒๑  คน หญิง  

๒๔๔  คน เขตเลือกตั้งที่ ๔ จ านวน ๔๕๘  คน เป็นชายจ านวน  ๒๒๑  คน หญิง  ๒๓๗  คน เขตเลือกตั้งที่ ๕ จ านวน 

๔๔๐  คน เป็นชายจ านวน  ๒๑๘  คน หญิง  ๒๒๒  คน เขตเลือกตั้งที่ ๖ จ านวน ๖๔๖  คน เป็นชายจ านวน  ๓๒๔  

คน หญิง  ๓๒๒  คน  เขตเลือกตั้งที่ ๗ จ านวน ๔๙๐  คน เป็นชายจ านวน  ๒๕๐  คน หญิง  ๒๔๐  คน  เขตเลือกตั้ง
ที ่๘ จ านวน ๔๖๕  คน เป็นชายจ านวน  ๒๒๙  คน หญิง  ๒๓๖  คน 

- จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๔,๓๕๘  คน รวมผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗  
(ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖) 

ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

(๕)  การวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี้ 
     ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 

   ➢  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

      ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
   ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก            
   ➢  มีถนนเส้นทาง หวายเหนียว – หนองปลาหมอ ผ่านต าบลเป็นเส้นทางลัดเพ่ือเดินทางไป

ยังจังหวัดราชบุรี  และตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   ➢  มีสวนสาธารณะ  ๑  แห่ง  
   ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย

และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
   ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ๔  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา จ านวน ๓ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑ โรงเรียน 
   ➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๒  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ    
   ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   ➢  มีการจัดตั้งหมูบ่้าน  ๘  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ   

                       ➢  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ➢  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ   มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ➢  มีวัด ๕ แห่ง คือ วัดเขาสามสิบหาบ  วัดเขาพระสิทธิญาณ   วัดเขากระอาง  วัดเขาสูงแจ่ม

ฟ้า และวัดเขาช่องสัมฤทธารม  และมีส านักสงฆ์  ๒  แห่ง คือ ส านักสงฆ์สันติคีรี  ส านักสงฆ์วิสุทธิปัญญา 
   ➢  องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร 
   ➢  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสาร  ของบริษัท ทีโอที และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ

เอกชนหลายบริษัท   
   ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
   ➢  มีกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกรท าสวนผลไม้ต าบลเขาสามสิบหาบ หมู่ที่ ๑   
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
   ➢  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองหรือนอกพ้ืนที่ 
   ➢  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
   ➢  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
   ➢  ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในการอปุโภค-บริโภคบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง 
   ➢  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
   ➢  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่   
   ➢  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  เช่น  

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
   ➢  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  ไม่มีประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ        ➢  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก 

     ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
   ➢  จังหวัดกาญจนบุรี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ

หาบ ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
   ➢  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   ➢  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี   
   ➢  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ➢  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

     ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   ➢  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด

กลาง มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รฐับาล 

   ➢  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   ➢  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
   ➢  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
       ➢  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๕๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคน
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ประชาชนวัย
ท างานต้องออกไป
ท างาน เพื่อหา
รายได้ 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดแูลที่ดี 

 ๒) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดต้ัง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๓) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๕๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๒. ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีปัญหาเรื่อง
สภาพแวดล้อมล าน้ า 
และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

- สิ่งแวดล้อม - ล าน้ า และแหล่ง
น้ าธรรมชาติในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ล าน้ า และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้รับการดูแลขุดลอก และ
ปรับปรุงก าจัดขยะบริเวณ
แหล่งน้ า 

๒) ประชาชนมี
สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ สนามเด็กเล่น 

- คุณภาพชีวิต 
และสุขภาพ
อนามัย 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

๓) มีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น - สิ่งแวดล้อม - มีพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีอากาศท่ี
บริสุทธิ์ และมีสถานที่
พักผ่อน 

๔) ประชาชนในพื้นที่
เข้าใจและเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
ประชากรและมีปริมาณ
ขยะเพ่ิมขึน้   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- รณรงคใ์ห้ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะ 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๕๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม
ล าน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

- สิ่งแวดล้อม - ล าน้ า และแหล่ง
น้ าธรรมชาติในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ล าน้ า และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับการดูแลขุด
ลอก และปรับปรุง
ก าจัดขยะบริเวณแหล่ง
น้ า 

๒) ประชาชนมีสวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น 

- คุณภาพชีวิต 
และสุขภาพ
อนามัย 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

๓) มีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น - สิ่งแวดล้อม - มีพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีอากาศท่ี
บริสุทธิ์ และมีสถานที่
พักผ่อน 

๔) ประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจและ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในพ้ืนที่
ที่ได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ประชาชนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนท าให้เกิดการขยายตัว
ของประชากรและมีปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึน   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- รณรงคใ์ห้ความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะ 

     



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๕๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การเมือง การ
บริหาร และการ
จัดการ  

๑) บุคลากรของหน่วยงานต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

- ข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณท่ีจะ
ส่งบุคลากรให้
ได้รับการอบรม
อย่างทั่วถึง 

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชน และ
พนักงาน/เจ้าหน้า
ที 

-สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างทันท่วงที 
- ปฏิบัติไดต้ามกฎหมาย
และถูกต้องตามระเบียบ 

๒) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
ครบหรือพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

- งบประมาณไม่
เพียงพอที่จะ
จัดซื้อได้ครบถ้วน
หรือยังขาดการดู
และเอาใจใส่
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ชุมชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

-สามารถให้บริการ
ชุมชนได้อย่างเพียงพอ 

๓) ประชาชนในพืน้ที่รับทราบถึง
บทบาท อ านาจหน้าที่ ของ อปท. 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับความ
เดือนร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๔) มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนรับทราบ   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๔. ด้านการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 



 
 

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หนา้ ๕๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต 

  ๒) ประชาชนได้รับ
อุบัติเหตุตามท้องถนนซึ่ง
บางจุดยังไม่มีสัญญาณไฟ
จราจรเพียงพอ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให้ระมัดระวัง 

๓) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๔) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบาย
น้ า 

- พ้ืนทีใ่นเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๕) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรยังไม่พอเพียง 

- แหล่งน้ าไว้ท า
การเกษตร 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างพอเพียง
มากขึน้ 

๕. ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่
เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

  
 

๒) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

๖.ด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ประชาชนไม่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์
ในการประกอบอาชีพ  

 - เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 
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๔.  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบรกิารที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ าห า ร   เก ษ ต ร  แล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าท ิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่ม เครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเทีย่ว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. บริหารงานทั่วไป 

 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง กองคลัง , กองช่าง 

  2. บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข 
2. สังคมสงเคราะห์ 
3. เคหะและชุมชน 
4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  

2 การพัฒนาด้านสังคม 1. บริหารงานทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป 
2. รักษาความสงบภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง , กองช่าง 

  2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา 
2. สาธารณสุข 
3. สังคมสงเคราะห์ 
4. เคหะและชุมชน 
5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. การศาสนาวัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ 

  

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. บริหารงานทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง , กองช่าง 
  2. บริการชุมชนและสังคม 1. สังคมสงเคราะห์ 

2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

  3. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร   
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. บริหารงานทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป 

2. การรักษาความสงบภายใน 
ส านักปลัด กองคลัง, กองช่าง 

  2. บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข 
2. สังคมสงเคราะห์ 
3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.  

  

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. บริหารงานทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด กองคลัง , กองช่าง 

  2. บริการชุมชนและสังคม 1. สังคมสงเคราะห์ 
2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.  

  

6. จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. บริหารงานทั่วไป 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง , กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลเขาสามสิบ
หาบมีส่วนร่วมใน
การคิด และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ต าบล 
 

ประชาชนในต าบล
เขาสามสิบหาบ
จ านวน ๕๐๐ คน 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
ร่วมโครงการ 
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
๘๐ 
   
 
 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
เสนอปัญหา
และความ
ต้องการของ
ตนทีต่้องการ
ให้แก้ไข 
 

ส านักปลดั 
 
 

 
รวม 

 
๑  โครงการ 

- - ๑ โครงการ 
๘๐,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๘๐,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๓๐,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๓๐,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๓๐,๐๐๐ 

- - - 

2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
ในช่วงเทศกาล 
 
 

 เพื่อป้องกนัและเฝ้า
ระวังการเกดิ
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่
แยกหน้าท่ีพักสาย
ตรวจเขาช่อง 
จ านวน ๑ จุด 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
  

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

จุดตรวจ ๑ จุด 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการช่วง
เทศกาล 

ช่วยลดอุบัติเหตุ
ประชาชนไดร้ับ
ค าแนะน าในการใช้
รถใช้ถนน และ
แนะน าเส้นทาง 

ส านักปลัด 
 
 

๒ โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันอัคคีภัยและงานจราจร
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 

อบรมผู้น าชุมชน
และอาสาสมคัรใน
ต าบลให้มคีวามรู้
เพื่อป้องกันอัคคีภัย
และงานจราจร 

อบรมผู้น าชุมชน
และอาสาสมคัร
ต าบลเขาสามสิบ
หาบจ านวน ๕๐ คน 
 

๔๐,๐๐๐ 
  

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๕๐ 

ผู้น าชุมชนและ
อาสาสมัครในต าบล
มีความรูเ้พื่อป้องกัน
อัคคีภัยและงาน
จราจรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

๓ โครงการอบรมการใช้วิทยุ
สื่อสาร 

เพื่อให ้อปพร.ใน
ต าบลเขาสามสิบ
หาบไดม้ีความรู้ใน
การใช้วิทยุสื่อสาร 

อปพร.ต าบลเขา
สามสิบหาบ จ านวน 
๔๐ คน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ ๘๐ 

อปพร.ต าบลเขา
สามสิบหาบมีความรู้
ในการใช้วิทยุในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๖๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม ทบทวน 
อ.ป.พร. ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
    
 

เพื่อให้ อปพร.ใน
ต าบลเขาสามสิบ
หาบไดม้ีความรู้และ
มีประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น  

อบรมทบทวน  
อ.ป.พร.ต าบลเขา
สามสิบหาบ จ านวน
๕๐ คน 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

  อ.ป.พร. มี
ทักษะ
ความสามารถ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๖๐ 

อปพร.ต าบลเขา
สามสิบหาบได้มี
ความรู้และมี
ประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 

๕ 
 
 
 

โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
CCTV  ภายในและภายนอก
ส านักงานท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ
หาบ 

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต  
และทรัพยส์ิน และ
ลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้น 

ติดตั้งกล้อง CCTV  
บริเวณภายใน
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  และภายนอก
ทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบหาบ  
จ านวน  ๑๖  จุด 

- 
 
 
 
 
 
 

๓๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 จ านวนกล้อง 
CCTV ที่ติดตั้ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน และ
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต ามี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  
และลดปัญหา
อาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นท่ีท า
การองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

กองช่าง 
 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๖๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีบคุลากรที่
สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสวาธารณ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 250,000 250,000 ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ภัยพบิัติ  

บรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับ
ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบตั ิ

ส านัก 
งานปลัด 

รวม 6  โครงการ - - 5  โครงการ 
68๐,๐๐๐ 

6 โครงการ 
1,045,000 

5 โครงการ 
68๐,๐๐๐ 

5 โครงการ 
68๐,๐๐๐ 

5 โครงการ 
68๐,๐๐๐ 

- -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๖๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑. โครงการพาเด็กทัศนศึกษาดู
งาน ณ บึงฉวาก จ.
สุพรรณบุรี 

๑.  เพื่อส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้
นอกสถานท่ีในเด็กปฐมวัย 
๒.  เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
๓.  เพื่อให้เด็กมีเจตคติท่ีดี
ต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
๔.  เพื่อให้เด็กน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กศูนย์
วัดเขากระอางจ านวน 
๔๗ คน พร้อม
ผู้ปกครองได้ไปศึกษา
ดูงานจากแหล่งเรียนรู้
จากบึงฉวาก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน 
ร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้และเห็น
ความส าคัญ
ของแหล่ง
เรียนรู้ 

๑.  นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ 
๒.  เด็กได้รับ
ประสบการณ์และ
สนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
๓.  เด็กเกิดทักษะ
แนวคิดท่ีดีกับแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๖๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุร ี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒. โครงการเด็กปฐมวัยโตไปไม่
โกง 

เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต  ตรง
ต่อเวลาในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ลดการท าหน้าท่ีไม่
ตรงต่อเวลาในเรื่องการมา
เรียน 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเขากระอาง 
จ านวน ๔๐  คน 

๒,๐๐๐ 
 
 
  

๒,๐๐๐ 
 
 
  

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 
 

 นักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต
และมีระเบียบ
วินัยเพิ่มขึ้น 

เด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามได้รับมอบหมาย 
ตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวินัย 

ส านักปลัด 
 
 
 
  

๓ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้นอกสถานท่ี  ณ 
เมอืงมัลลิกา  จ.กาญจนบุรี 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
๒. เพื่อช่วยให้เด็กเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
๓. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์และ
สถานท่ีจริง 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน ๒ คน 
และเด็กจ านวน ๓๕ 
คน พร้อมกับ
ผู้ปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

นักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้
สถานท่ีจริง 
๒. เด็กเกิดทักษะ
แนวคิดท่ีดีกับแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้นอกสถานท่ี  ณ 
เมืองมัลลิกา  จ.กาญจนบุรี 

๑.  เพื่อส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้
นอกสถานท่ีในเด็กปฐมวัย 
๒.  เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
๓.  เพื่อให้เด็กมีเจตคติท่ีดี
ต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
๔.  เพื่อให้เด็กน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพือ่ให้เกิด
ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กศูนย์
วัดเขากระอาง 
จ านวน ๔๐คน พร้อม
ผู้ปกครองได้ไปศึกษา
ดูงานจากแหล่งเรียนรู้
จากเมืองมัลลิกา   

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

นักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้
สถานท่ีจริง 
๒. เด็กเกิดทักษะ
แนวคิดท่ีดีกับแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕ โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของเด็กก่อน
ประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเขากระอาง 

๑.  เพื่อส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้
นอกสถานท่ีในเด็กปฐมวัย 
๒.  เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
๓.  เพือ่ให้เด็กมีเจตคติท่ีดี
ต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
๔.  เพื่อให้เด็กน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กศูนย์
วัดเขากระอาง 
จ านวน ๓๕ คน 
พร้อมผู้ปกครองได้ไป
ศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้จากเมือง
มัลลิกา   

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

นักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้
สถานท่ีจริง 
๒. เด็กเกิดทักษะ
แนวคิดท่ีดีกับแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖ โครงการพัฒนาการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของเด็กก่อน
ประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ 

๑.  เพื่อส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้
นอกสถานท่ีในเด็กปฐมวัย 
๒.  เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ 
๓.  เพื่อให้เด็กมีเจตคติท่ีดี
ต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
๔.  เพื่อให้เด็กน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กศูนย์
อบต.เขาสามสิบหาบ 
จ านวน ๒๓ คน 
พร้อมผู้ปกครองได้ไป
ศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้จากเมือง
มัลลิกา   

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

นักเรียน ร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้
สถานท่ีจริง 
๒. เด็กเกิดทักษะ
แนวคิดท่ีดีกับแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗ โครงการพัฒนาแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรยีนรู้  ๔๐  สัปดาห์  
    
 

๑.  เพื่อประเมินและ
พัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กโดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
๒.  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้
ครบท้ัง ๔ ด้าน 
๓.  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ของเด็กให้เป็นไปในทาง
ท่ีดขีึ้น 

เด็กนักเรียนศูนย์วัดเขากระ
อางค์ จ านวน ๒๗ คนเข้าร่วม
โครงการ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ ๔๐ แผน 
เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านท่ีดีขึ้น  
เด็กมีความรู้ ความ
เข้าใจในหน่วยการ
เรียนมากขึ้น  
๘๐ % 

๑.  เด็กมีความรู้
ความสามารถในการ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไดดี้ 
๒.  พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปในทางท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมและ
อาหารให้นักเรยีนใน
ต าบลเขาสามสิบหาบ 

จัดงานวันเด็กให้นักเรียน
ศูนย์อบต.เขาสามสิบหาบ 
และศูนย์วดัเขากระอาง 
จ านวน ๘๐ คน 

๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จัดงานวันเด็ก ๑ 
งาน 
 
 

นักเรียนในต าบลเขา
สามสิบหาบได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและมี
อาหารรับประทาน 

ส านักปลดั 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 
 

๑.  เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อ
การเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา
กระอาง 
๒.  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา
กระอาง 

มีส่ือการเรียนการ
สอนและอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน ๒ 
ศูนย์ ศูนย์อบต.เขา
สามสิบหาบ  
และเด็กนักเรียนศูนย์
วัดเขากระอาง   

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ เด็กมีความรู้ 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบร้อยละ 
๑๐๐ 

๑.  เด็กมี
ความรู้
ความสามารถ
สมวัย 
๒. พัฒนาการ
ของเด็กเป็นไป
ในทางที่ดี 
๓. เด็กมี
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ตามวัย 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

๑.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริมนมส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ และศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็วัดเขากระ
อาง รร.บา้นเขาช่อง รร.
วัดเขาสามสิบหาบ 
และรร.บ้านหนองหิน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เขาสามสิบหาบ 
ศูนย์วัดเขากระอางค์  
รร.บ้านเขาช่อง  
รร.วัดเขาสามสิบหาบ 
และรร.บ้านหนองหิน 
จ านวน ๕๐๐ คน 

๙๕๐,๐๐๐ 
 

๙๙๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กไดร้ับ
อาหารเสริมนม 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

๑.  เด็กมีความรู้
ความสามารถสมวัย 
๒. พัฒนาการของเด็ก
เป็นไปในทางท่ีดี 
๓. เด็กมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๑ โครงการจัด
นิทรรศการและค่าย
วิชาการ  (โรงเรียน
บ้านเขาช่อง) 

๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เขาช่อง 
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ 
๓. เผยแพร่ผลงานของครู 
นักเรียน และโรงเรียน   

๑.ครู 
นักเรียนผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านเขาช่อง
เสนอผลงานทาง
วิชาการและเข้าร่วม
กิจกรรม  

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

นักเรียนท้ังหมด
มีความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และ
มีวัยทัศน์ด้าน
การวัดและ
ประเมินผลผ่าน
ประสบการณ์
จัดนิทรรศการ
ฯลฯ  

๑.นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ 
จ านวน ๑๖๕ คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลทดสอบ NT , 
NET สูงตามเกณฑ์เฉลี่ย
ของ สพป.กจ.๒ 
๒. นักเรียนจ านวน 
๑๖๕ คนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงาน
แสดง 
๓. ครูและนักเรียนได้ฝึก
กระบวนการท างาน
ร่วมกันและฝึกทักษะ
ทางวิชการและมีผลงาน
ท่ีน่าภาคภูมิใจ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๒ โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ   

๑. เพื่ออุดหนุนโรงเรียนท่า
มะกาปุญสิริวิทยา 
๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ 
ทางวิชาการของนักเรียน 
๓. เพือ่เผยแพร่ความรู้สู่
เยาวชนในท้องถิ่นผ่าน
นิทรรศการวิชาการ 
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานในชุมชน   

๑.นักเรียนโรงเรียนท่า
มะกาปุญสิริวิทยา
จ านวน ๒๐๐ คน ได้
แข่งขันทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ 
๒. โรงเรียนแนะแนว
การศึกษาสู่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขต
พืน้ท่ีบริการ 
๓. โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนด 
 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการ
ปฏริูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

๑.โรงเรียนได้
เผยแพร่ผลงาน
นักเรียน และ
ความรู้ทาง
วิชาการสู่ชุมชน
ตามเป้าหมาย
ของการเป็น
โรงเรียนดีประจ า
ต าบล 
๒. มีนักเรียนเข้า
มาศึกษาต่อใน
โรงเรียนท่ามะกา
ปุญสิริวิทยา
เพิ่มขึ้นในระดับ
ชันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑ และ ๔ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๓ โครงการประชา
รัฐร่วมใจพัฒนา
เด็กไทยด้วย
เทคโนโลยี (วัด
เขาสามสิบหาบ) 

๑. อุดหนุนโรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ 
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบหาบมีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง  
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. ให้ครูและบุคลการทาง
การศึกษานักเรียนในเขต
องคก์ารบริหารสว่นต าบลเขา
สามสิบหาบมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

คณะครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ในโรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ  

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบหาบ 
ร้อยละ ๑๐๐ มีการ
แสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจ
กว้าง ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลง 

คณะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
สามสิบหาบ มี
การแสวงหา
ความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆ รับ
ฟังความคิดเห็น 
ใจกว้าง ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๗๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

  ๔.เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ
หาบมีความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

         



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔ โครงการเปิดบ้านวิชาการ  
(โรงเรียนบ้านหนองหิน) 

๑. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองหิน 
๒. เพื่อสง่เสริม
ความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน 
๓. เพื่อเผยแพร่ 
ความรู้สู่เยาวชนใน
ท้องถิ่นผา่น
นิทรรศการวิชาการ 
๔. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับหน่วยงาน
ในชุมชน   

๑.นักเรียนจ านวน
โรงเรียนบ้านหนอง
หิน ๖๑ คน ได้
แข่งขันทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ 
๒. โรงเรียนแนะ
แนวการศึกษาสู่
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขต
พืน้ทีบริการ 
๓. โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้
มาตรฐานการศึกษา
ชาติ 

 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นท่ี
ก าหนด 
มาตรฐานท่ี ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น  

๑.โรงเรียนได้
เผยแพร่ผลงาน
นักเรียน และ
ความรู้ทาง
วิชาการสู่ชุมชน 
๒. มีนักเรียนมา
เรียนท่ีโรงเรียน
บ้านหนองหินเพิ่ม 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑5 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

๑.  เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ โรงเรียนบ้าน
เขาช่อง โรงเรียนวัดเขาสามสิบ
หาบ และโรงเรียนบ้านหนองหิน 

เด็กนักเรียน  
โรงเรียนบ้านเขาช่อง  
โรงเรียนวัดเขาสามสิบ
หาบ และโรงเรียนบ้าน
หนองหนิ  จ านวน 
๔๘๑  คน 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวัน 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

๑. พัฒนาการของ
เด็กเป็นไปในทางที่ดี 
๒. เด็กมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ตาม
วัย 

ส านักปลัด 

16 โครงการวันเด็ก
โรงเรียนบ้านหนอง
หิน 

๑.อุดหนุนโครงการวันเด็ก
โรงเรียนบ้านหนองหิน 
๒. กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน 
๔. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้มี
พัฒนาการมีการท ากจิกรรม
ร่วมกัน และกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูก 

เด็กนักเรียน  
โรงเรียนบ้านหนองหิน 
จ านวน ๑๖๓ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
  
 

๓,๕๐๐ 
  
 

๓,๕๐๐ 
  
 

๓,๕๐๐ 
 

เด็กได้ร่วม
กิจกรรม
งานวันเด็ก
แห่งชาติ  

๑.เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ตนเอง 
๒. ผู้ใหญ่ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 
๓. เด็กเกิดการเรียนรู้
มีพัฒนาการมกีารท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
กลา้แสดงออกในทาง
ที่ถูก 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๓  แผนงานการศกึษา   

 
 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17 โครงการวันเด็ก
โรงเรียนบ้านเขา
ช่อง 

๑.อุดหนุนโครงการวันเด็ก
โรงเรียนบ้านเขาช่อง 
๒. กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน 
๔. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้มี
พัฒนาการมีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน และกล้าแสดงออกในทาง
ท่ีถูก 

เด็กนักเรียน  
โรงเรียนบ้าน
เขาช่อง จ านวน 
๑๔๑คน 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
  
 

๓,๐๐๐ 
  
 
 

๓,๐๐๐ 
  
 

๓,๐๐๐ 
  
 

เด็กได้รว่ม
กิจกรรมงาน
วันเด็ก
แห่งชาติ  

๑.เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง 
๒. ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน 
๓. เด็กเกิดการเรียนรู้มี
พัฒนาการมีการท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
กล้าแสดงออกในทางที่
ถูก 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๓  แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

18 โครงการวันเด็ก
โรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ 

๑. อุดหนุนโครงการวันเด็ก
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
๒. กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน 
๔. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้มี
พัฒนาการมีการท ากิจกรรม
รว่มกัน และกล้าแสดงออกในทาง
ท่ีถูก 

เด็กนักเรียน  
โรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ
จ านวน ๑๗๗
คน 
 
 
 
 
 

๔,๕๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
  
 

๔,๕๐๐ 
  
 
 

๔,๕๐๐ 
  
 

๔,๕๐๐ 
  
 

เด็กได้ร่วม
กิจกรรมงาน
วันเด็ก
แห่งชาติ  

๑.เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ตนเอง 
๒. ผู้ใหญ่ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 
๓. เด็กเกิดการ
เรียนรู้มีพัฒนาการมี
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน และกล้า
แสดงออกในทางที่
ถูก 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๓  แผนงานการศกึษา 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงา
น 
ที่

รับผดิชอ
บหลกั 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ 

๑.เพื่อให้อาคารเรียนเกิดความ
สวยงาม 
๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความ
สนใจอยากมาเรียน 
 

อาคารเรียนท่ี
ใหม่สะอาด 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
  
 

 

- 
  
 

- 
  
 

- 
  
 

- 
  
 

เด็ก
นักเรียนมี
สถานท่ี
เรียนท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน  

 นักเรียนมีความ
ต้องการมาเรียนเพราะมี
สถานท่ีสวยงามและ
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัด 

20 โครงการเครื่อง
เลน่เสริม
พัฒนาการเด็ก
ประฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
สามสิบหาบ 

๑) เพื่อเป็นการเสรมิทักษะแก่
เด็กก่อนวัยเรยีน  
๒) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่อง
เล่นเพือ่พัฒนาการของเด็กสม
ในแต่ละช่วงวัย  
๓) เพื่อให้เด็กมรี่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เลก็องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - เด็กมี
พัฒนาการ
ท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง
สมวัย 

๑ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
๒. เด็กนักเรียนมีเครื่อง
เล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๓.  เด็กมีร่างกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย 

ส านัก
ปลัด 

รวม ๒0 โครงการ    20 โครงการ 
4,373,000 

18 โครงการ 
4,438,000 

18 โครงการ 
4,388,000 

18 โครงการ 
4,468,000 

18 โครงการ 
4,518,000 

     



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ 
บ้านเขาสูง  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ 
บ้านเขาขี้คราด 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๓ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ 
บ้านเขาสามสิบหาบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ 
บ้านเขาสามสิบหาบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๕ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองพงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๖ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ 
บ้านเขาช่อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     ๑.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่๗ 
บ้านเขากระอาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๘ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองเกวียนหัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๙ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ 
 

จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อ
ฉีดให้กับสัตวเ์ลี้ยง
ต าบลเขาสามสิบ
หาบ 

สัตว์เลี้ยงในต าบล
เขาสามสิบหาบ 
จ านวน ๒,๒๐๐ 
ตัว 
 

๖๕,๐๐๐ 
 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ต าบลเขา
สามสิบหาบ
ปลอดเช้ือพิษ
สุนัขบ้า ร้อย
ละ ๑๐๐ 

สัตว์เลี้ยงในต าบลเขา
สามสิบหาบปราศจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐ โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง  

๑. เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
๒. ลดปัญหามลพิษ
จากขยะ 
๓. สรา้งจิตส านึกให้
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรู้จักวิธี
คัดแยกและก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

ภายในต าบลเขา
สามสิบหาบ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนขยะ
ที่ลดลงร้อย
ละ ๒ 

๑. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
๒. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
และรูจ้ักวิธีคัดแยก
และก าจดัขยะที่
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 

๑๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรู้ถึงการก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและพ่น
หมอกควันท าลายยุง
ในต าบลเขาสามสิบ
หาบ 

ภายในต าบลเขา
สามสิบหาบ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ต าบลเขา
สามสิบหาบ
ปลอดเช้ือ
ไข้เลือดออก
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนในต าบล
เขาสามสิบหาบไม่
เป็นไข้เลือดออก 
 
 

ส านักปลดั 
 

รวม ๑๑  โครงการ   ๑๑ โครงการ 
๒๑๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการ 
๒๑๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการ 
๒๔๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการ 
๒๔๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการ 
๒๔๐,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๘๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสรมิการเป็นเมืองหน้าอยู่ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  
  

๑ โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการบรหิาร
อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สว่นท่องถิ่นระดับ
อ าเภอ ของอ าเภอท่า
มะกา 
 

เพือ่ให้มีสถานท่ีกลางในการ
ประสานการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป
ด้วย การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการช่วยเหลือประชาชน
ดา้นการป้องกันและระงบั
โรคตดิต่อ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนร้อยละ 
100 มีศูนย์
ประสานงานท่ีมีศัย
ภาพครบวงจร  

ประชาชนมี
ศูนย์กลางการ
ประสานงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าเสา 

อ าเภอ 
ท่ามะกา 
จังหวัด

กาญจนบุร ี

 
รวม 

 
1 โครงการ 

 
- 

 
- 

1 
โครงการ 
25,000 

1 
โครงการ 
25,000 

1 
โครงการ 
25,000 

1 
โครงการ 
25,000 

1 
โครงการ 
25,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
       ๑.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการบริหารอ านวยการศูนย์
ประสานงานการปฏิบัติการ่วมฯ
และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอท่ามะกา 
  
 
 
 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานงานการ
ปฏิบัติการ่วมฯและ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนฯ 

ประชาชนต าบลเขา
สามสิบหาบ  

๒๕,๐๐๐ 
  
 

๒๕,๐๐๐ 
  
 

๒๕,๐๐๐ 
  

 

๒๕,๐๐๐ 
  

 

๒๕,๐๐๐ 
 

 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น  
 
 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดขีึ้น 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

 
รวม 

 
๑  โครงการ 

  ๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 

๑ โครงการ 
๒๕,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการฝึกอบรมและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 
 

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้
แก่เยาวชนเห็นถึงโทษ
ของยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน 
๑๐๐ คน 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

เยาวชน มีความ
เข้าใจถึงโทษของ
ยาเสพติด๑๐๐ % 

จ านวนผูต้ิดยาเสพ
ติดลดลง ปัญหา
อาชญากรรมใน
ต าบลลดลง 

ส านักปลัด 
 
 

๒ โครงการรวมพลคนปั่น
จักรยานเขาสามสิบหาบ 

เพื่อรณรงค์และให้
ประชาชนและเยาวชนได้
ออกก าลังกายโดยการปั่น
จักรยาน 

เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน 
๑๐๐ คน 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 
 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง จ านวน
ผู้ป่วยลดลง 

ส านักปลัด 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓ โครงการห่วงใยใสใจ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพือ่ให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพและการ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันแก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล 
จ านวน  ๒๕๐  คน 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
  
 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

๕๐,๐๐๐ 
  

 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การดูแล
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

๔ โครงการ เดิน-วิ่ง  เพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้ร่วมออก
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 
ในต าบลเขาสามสิบ
หาบ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน
และเยาวชน
ในต าบลได้ 
ออกก าลัง
กาย 
 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
ต าบลมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๖  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕ โครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี   

เพื่ออุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี  

๑. ๑.ผู้ให้การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

๒. ๒.ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. ๓.เพื่อการด าเนินการ
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

๔. ๔. เพื่อให้การ
ช่วยเหลือสังคม
สงเคราะห์แก่ราษฎรท่ี
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน 

๕,๐๐๐ 
  

 

๕,๐๐๐ 
  

 

๕,๐๐๐ 
  

 

๕,๐๐๐ 
  

 

๕,๐๐๐ 
  

 

๑.ประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้
เดือดร้อนและ
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือให้พ้น
ทุกข์ยาก เพ่ิมขึ้น 
๒. เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การดูแลรักษาให้
มีโอกาสได้ศึกษา
เล่าเรียนเพิ่มขึ้น 
  

๑.ประชาชนผูย้ากไร้ ผู้
เดือดร้อนและผู้ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือให้พ้น
ทุกข์ยาก 
๒. เด็กและเยาวชนได้รับ
การดูแลรักษาให้มีโอกาส
ได้ศึกษาเล่าเรียน 
๓. ผู้พิการผู้เจ็บป่วย 
ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ด ารงชีพในสังคมได้ และมี
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่..๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖ โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีวันส าคัญ
ต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ 
 2566-2570 

๑. เพื่อปกครองอ าเภอ 
ท่ามะกาในการจัดงานรัฐพิธี 
งานพิธี งานวันส าคัญ งาน
ทางศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น ด าเนินได้ตาม
รูปแบบพิธีการที่สมพระ
เกียรติ เหมาะสม ถูกต้องมี
เอกลักษณ์อันดีงาม 
๒. เพื่อเป็นการประสาน
ความร่วมมือร่วมใจเป็น
เอกภาพ  แสดงความพร้อม
ความสามัคคีสมานฉันท์ของ
อ าเภอท่ามะกา 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

๔. การจัดงานรัฐพิธี  
งานพิธีวันส าคัญ 
จ านวน ๗ 
กิจกรรม  

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐,๐๐๐ 
  

 

การจัดงานรัฐ
พิธี  งานพิธี
และกิจกรรม
ในวันส าคัญ ๆ
สามารถ
ด าเนินงานได้
ตามแผนงาน/
โครงการไม่
น้อยกว่า ๗ 
กิจกรรม โดยมี
หน่วยงาน 
เอกชน องค์กร
และประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕,๐๐๐  คน 

๑. ท าให้การจัดงานรัฐพิธี 
งานพิธี งานวันส าคัญ งาน
ทางศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น ด าเนินได้ตาม
รูปแบบพิธีการที่สมพระ
เกียรติ เหมาะสม ถูกต้องมี
เอกลักษณ์อันดีงาม 
๒. ท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นเอกภาพ  แสดง
ความพร้อมความสามัคคี
สมานฉันท์ของอ าเภอท่า
มะกา 
๓. ท าให้ประชาชนและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว   

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันท า
กิจกรรมถวายความจงรักภักดีเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
(วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม) 

ประชาชน
และเยาวชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ  
 
 

๙๐,๐๐๐ 
  
 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้ส านึกใน
พระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
 
 

๘ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ  

เพื่อให้ประชาชนต าบลเขาสามสิบ
หาบร่วมกันท ากิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
(วันท่ี ๑๒ สิงหาคม) 

ประชาชน
และเยาวชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ  

๓๐,๐๐๐ 
  

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้ส านึกใน
พระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
 
 

๙ โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันท า
กิจกรรมถวายความจงรักภักดีเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร(วันท่ี ๑๓ ตุลาคม) 

ประชาชน
และเยาวชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ  
 
 

๓๐,๐๐๐ 
  
 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

๓๐,๐๐๐ 
  

 

ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้ส านึกใน
พระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน
ในการร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 
๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐ โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอ่แห่งชาต ิ

เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ (วันที ่๕ ธันวาคม) 

ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ  
 
 

๙๐,๐๐๐ 
  
 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

๙๐,๐๐๐ 
  

 

ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วนในการร าลึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
 
 

๑๑ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี  

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันท ากิจกรรม
ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิน ี
(วันที่ ๓ มถิุนายน) 

ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ
จ านวน   
 
 

๔๐,๐๐๐ 
  
 

๔๐,๐๐๐ 
  

 

๔๐,๐๐๐ 
  

 

๔๐,๐๐๐ 
  

 

๔๐,๐๐๐ 
  

 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

ประชาชนต าบลเขาสามสิบ
หาบร่วมกันถวายความ
จงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิน ี

ส านักปลัด 
 
 

๑๒ โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ  

เพื่อให้ประชาชนต าบลเขา 
สามสิบหาบรว่มกันท ากิจกรรม
ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันพอ่
แห่งชาติ 
 

ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ
จ านวน   

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนต าบลเขา 
สามสิบหาบรว่มกันถวาย
ความจงรักภกัดีเนื่องในวัน
พ่อแห่งชาต ิ

ส านักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 
๑.๖   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณฝ์ุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณฝ์ุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2. 

ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบ
หาบ 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

 

 200,000 
 

 

200,000 
  

 

200,000 
  

 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
จากฝุ่น
ละออง
ขนาดเล็ก 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็แรง
หา่งไกลมลพิษ 

ส านักปลัด 
 
 

14 โครงการการป้องกัน
และระงับโรคติด้ชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เพ่ือป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่ เช่น ไวรัสโคโร
นา 2019  

ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบ
หาบ 

200,000 
 

200,000 
 

 

 200,000 
 

 

200,000 
  

 

200,000 
  

 

ประชาชน
ห่างไกล
จาก
โรคติดต่อ
ต่างๆ 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ห่างไกลโรคติดต่อ
รา่งกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 เสริมสรา้งสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรยีนรู้ ปลอดภัย และมีสขุภาวะท่ีดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานการสร้างคาวมเขม้แข็งของชมุชน 

 

 
 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  
  

๑5 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการจัด
กิจกรรมจดัการ
แข่งขันกีฬา และ
นันทนาการ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุร ี
 

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนจงัหวัดกาญจนบรุีด้วย
การส่งเสริมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

สนับสนุน
งบประมาณ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 
100 มี
สขุภาพที่
ดขีึ้น  

เกิดการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬา
ภายในจังหวัด 
ส่งผลให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวใน
การส่งเสริมสุขภาพ
การมสุีภาวะ 
สุขภาพกายใจที่ดี
ขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

ส านักงาน
การ

ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวดั

กาญจนบุร ี

 
รวม 

 
๑5  โครงการ 

  15 โครงการ 
10,030,๐00 

15 โครงการ 
10,030,๐00 

15 โครงการ 
10,030,๐00 

15 โครงการ 
10,030,๐00 

15 โครงการ 
10,030,๐00 

- - -  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๙๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน 
๑.๗  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 
ประจ าต าบลเขาสามสิบหาบ 

สร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นภายใน
ต าบลและส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน   

๒๕๐,๐๐๐ 
  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
  

 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง  
 
 

ประชาชนใน
ต าบลได้เข้า
ร่วมแขง่ขัน
กีฬา และ
สร้างความ
สามัคคีให้
เกิดขึน้ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 
 
 

๒ โครงการขอรับการสนบัสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 48 
“กาญจนบุรีเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 38 “กาญจนบุรีเกมส์”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  

อุดหนุนส านักงาน
ท่องเที่ยวและกฬีา
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศทุกวัย ได้รับ
การส่งเสริมให้ออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา 

2๕0,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพร่าง
ก่ายทีสมบรูณ์
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี
ด้วยการ
ส่งเสริมการ
ออกกลังกาย
และเล่นกีฬา 

ส านักปลดั 
 

รวม ๒  โครงการ   ๒ โครงการ 
500,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
500,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
500,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
500,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
500,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๐๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๓.๑ การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
        ๑.๘ แผนงานงบกลาง    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ 
-ผู้ป่วยเอดส์   

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยและผูต้ิด
เชื้อเอดส์ในเขต

พื้นที่ต าบล 
เขาสามสิบหาบ 

๖,๐๐๐ 

 

 

๖,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลดั 

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้
มีการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 

เขาสามสิบหาบ 

๘,๓๕๒,๐๐๐ 

 

๘,๘๓๒,๐๐๐ 

 

๘,๙๖๘,๐๐๐ ๙,๔๓๖,๐๐๐ ๙,๙๐๔,๐๐๐ ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ต าบล 

เขาสามสิบหาบ 

๑,๓๔๔,๐๐๐ 

 

๑,๕๓๖,๐๐๐ 

 

๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๐๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ผู้มีสิทธิไดร้ับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลดั 

รวม     ๓  โครงการ ๓ โครงการ ๓ โครงการ ๓ โครงการ ๓ โครงการ ๓ โครงการ    



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๐๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙,๗๐๒,๐๐๐ ๑๐,๓๗๔,๐๐๐ ๑๐,๕๓๔,๐๐๐ ๑๑,๐๙๘,๐๐๐ ๑๑,๖๖๒,๐๐๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้าง
ถนนหมู่ ๑ – 8 
 
 
 
 

เพื่อสร้างความสวยงาม
และความสะอาดตาของ
ถนนในต าบลเขาสามสิบ
หาบ 
 

ถนนในต าบลเขา
สามสิบหาบ๑๐ สาย 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ถนนในต าบล
เขาสามสิบ
หาบ ๑๐ 
สาย 
 
 

ถนนในต าบลเขา
สามสิบหาบมีความ
สวยงามและสะอาด
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่ต าบล 

สวนโยธา 
 
 

๒ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขาสามสิบหาบ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ต่อไป 

ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติและเพิ่มจ านวน
ต้นไม้ในต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน 
๑๐๐ ต้น 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนต้นไม้
ในต าบลเขา
สามสิบหาบ
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ ๔๐ 
 
 
 
 

ประชาชนในต าบล
เขาสามสิบหาบ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีท่ีมีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และเพิ่มจ านวน
ต้นไม้ต าบลเขา
สามสิบหาบ 

ส านักปลัด 
ข้อบัญญัติ 

65 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓ โครงการบริหารจัดการขยะใน
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลเขา
สามสิบหาบตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การบริหารจัดการ
ขยะ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๑.อบรมการคัดแยก
ขยะ และการบริหาร
จัดการขยะในต าบล  
๒. รณรงค์การคัดแยก
ขยะ และจัดหารถัง
ขยะ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะ 
และการจัดการ
ขยะเป็นระบบ
ได้มาตรฐาน 
 
 

ประชาชนเข้าใจ
และให้
ความส าคัญต่อ
การคัดแยกขยะ
สามารถคัดแยก
และน าขยะมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ส านักปลัด 
 
 

 
รวม 

 
๓  โครงการ 

  ๓ โครงการ 
๖๒๐,๐๐๐ 

๓ โครงการ 
๖๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๒๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๒๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๑๒๐,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการสร้างลานกีฬา หมู่ท่ี ๑ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีแ่ละอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
 

ลานกีฬาจ านวน  
๑  แห่ง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น ร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนสขุภาพ
แข็งแรง จ านวน
ผู้ป่วยลดลง 

กองช่าง 
 
 

๒ โครงการสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 
๓ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีแ่ละอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
 

ลานกีฬาจ านวน  
๑  แห่ง 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น ร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง จ านวน
ผูป่้วยลดลง 

กองช่าง 
 
 

๓ โครงการก่อสร้างหลังคากันฝน
บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ ๓ 

เพื่อป้องกันแดด และ
ป้องกันฝนให้กับผู้ที่มา
ออกก าลังกายบริเวณ
ลานกีฬา 

โครงหลังคา กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑๗.๐๐  เมตร
จ านวน ๑ หลัง 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ออกก าลังกาย 

ผูท่ี้มาออกก าลัง
กายมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีขึ้นไม่
เปียกฝน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ โครงการปรับปรุงลานกีฬาออก
ก าลังกายหน้าท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายที่พร้อมใช้งาน 
 

ลานกีฬาจ านวน  ๑  
แห่ง พร้อมเครื่องออ
อกก าลังกาย จ านวน 
๒๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกายมี
สภาพพร้อมใช้
งาน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๕ โครงการสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 
๔ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นทีแ่ละอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 
 

ลานกีฬาจ านวน  ๑  
แห่ง 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง จ านวน
ผู้ป่วยลดลง 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๑ 
 (จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตวั 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๗ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๑ 
 (จุดท่ี ๒) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๒ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณอ์อกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๙ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๒ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๓ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๑๑ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๓ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๒ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๔ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๑๓ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๔ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๐๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๕ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๑๕ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๕ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๖ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๑๗ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๖ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๘ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๗ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๑๙ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๗ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๐ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่ท่ี ๘ 
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้
งานได้ ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 

๒๑ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกายหมู่๘ 
(จุดท่ี ๒) 
 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 
๑๐ ตัว 
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก าลังกาย
สามารถใช้
งานได้ ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

เครื่องออกก าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ปกติ ไม่
ช ารุดเสียหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
และคลองระบายน้ าทิ้งภายใน
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 

ลดจ านวนวัชพืชและ
สิ่งปฏิกูลในคลองน้ า
และแหล่งน้ า
ธรรมชาติในต าบล
เขาสามสิบหาบ 

คูคลองในต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน 
๑๐ สาย 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

คูคลองใน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ
จ านวน ๑๐ 
สาย 
  

จ านวนวัชพืชและ
สิ่งปฏิกูลในคลอง
น้ าและแหล่งน้ า
ธรรมชาติในต าบล
เขาสามสิบหาบ
ลดลง 

กองช่าง 
 
 
 
 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ีท า
การ อบต. 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างความร่มรื่น
และสวยงามให้กับ
ส านักงาน อบต. 
 
 
 

สวนสาธารณะ
บริเวณที่ท าการ 
อบต. 
 
 
 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

สวนสาธาร
ณะบรเิวณที่
ท าการ 
อบต. 
 
 
 

บริเวณส านักงาน 
อบต.มีความร่มรื่น
และสวยงามเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ท่ี๑  
(จุดท่ี ๑) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

วางท่อระบายน้ า บริเวณบ้านเขา
สูง ความยาว ๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 
  
 

- 
  

 

- 
   

- ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน
ลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถท า
การเกษตร
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ ๓  
(จุดที่ ๑) 
 

เพื่อแกไ้ขปญัหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

วางท่อบริเวณนานายจ าเนียร 
ความยาว ๕ เมตร 
ท่อขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่๓  
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขงัในช่วง
ฤดูฝน 
 

วางท่อบริเวณทางเข้าสวน
ก านันสมบัติ  จ านวน ๒ จุด 
ยาวรวม ๕ เมตร ท่อขนาด Ø 
๑.๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ ๕  
 
 

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 
 

วางท่อบริเวณบ้านทุ่งลาดปลา
กรายวางท่อระบายน้ าทิ้ง ๓  
จุดรวม ๒๐ ท่อน วางท่อ
ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

๗ โครงการวางทอ่
ระบายน้ า หมู่ที่ ๖  
(จุดที่ ๑) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

บริเวณบา้นผู้ช่วยเปิล้  
วางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑๐ ท่อน 

๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘ โครงการวางท่อส่ง
น้ า หมูท่ี ่๖  
(จุดที๓่) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

  วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๑.๐๐ เมตร มอก. ช้ัน ๓ 
จ านวน ๘ ท่อน 

- 
  
 

๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ ๗  
(จุดที่ ๑) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญทิ้ง  
วางท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร 
ความยาว ๓๕๐ เมตร 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

- -  - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๑๐ โครงการวางทอ่
ระบายน้ าทิ้งพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๘ 
(จุดที่ ๓) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

วางท่อ คสล.  ขนาด Ø ๐.๖๐ 
เมตร  มอก.ช้ัน ๓  จ านวน 
๗๗  ท่อน บ่อพัก Ø  จ านวน 
๐.๖๐ เมตร  จ านวน ๘ บ่อ 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
  

- ปัญหาน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๑ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที่ ๑ 
(จดุที่ ๑) 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

บริเวณบา้นหนองหิน คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร
ตามที่ อบต.ก าหนด 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมู่ที่ 
๑ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
 

๑๒ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที่ ๓ 
 
 

เพื่อลดปัญหาใน
การเกษตร ให้กับ
ประชาชนหมู่ที่ ๓ 

บริเวณบา้นก านันสมบัติคลอง
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร
ตามที่ อบต.ก าหนด 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
  

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมู่ที่ 
๓ มีปัญหาในการ
ท าการเกษตร
ลดลง 
 

กองช่าง 
 

 

๑๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๒)  
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทัว่ถึง 

บริเวณกลางทุ่งหลังหมู่บ้าน
คลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

- 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - คลองส่งน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิม่ขึ้น 
 

ประชาชนหมู่ที่ 
๔ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง
พร้อมวางทอ่    หมู่
ที่ ๔  
(จุดที่ ๑) 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

เพื่อขุดลอกคลองส่งน้ า
(บริเวณหัวนานายช้า ถึง นา
นางสมัย)คลองกว้าง ๑.๕๐ 
เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรยาวรวม 
๘๐๐ เมตร  

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - คลองส่งน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิม่ขึ้น 
 

ประชาชนหมู่ที่ 
๔ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที่ ๔  (จุดที่ ๕) 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ า
(บริเวณหัวนานายอรณุ) คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ 
เมตรยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหมู่ที่ 
๔ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๑๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าหมู่ที่ ๗  
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

เพือ่ขุดลอกคลองส่งน้ าบริเวณ
ติดกับหมู่ที่ ๕ คลองกว้าง 
๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - คลองส่งน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิม่ขึ้น 
 

ประชาชนหมู่ที่ 
๗ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 
 

กองช่าง 
 

 

๑๗ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที๗่  
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง
บริเวณบา้นจ่าทวี คลองกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร
ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

-  - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

ปัญหาน้ าท่วม
แปลงเกษตร
ลดลง 
 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
๒ (จุดที่ ๑) 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑๒ ท่อน  
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ
และถมดินหลังท่อ  และลงหิน
คลุกหลังท่อ 

- 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
๒ (จุดที่ ๒) 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   
๐.๕๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓ 
จ านวน ๙  ท่อน  พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อและถมดิน
หลังท่อ   

- 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้ พร้อม
บ่อพักหมู่ที่ ๒ (จุดที่ 
๓) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร 
มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๑๓๒ ท่อน  
พร้อมบ่อพักขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑๓ บ่อ  พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๒๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง พร้อม
บ่อพักหมู่ที่ ๓ (จุดที่ 
๑) 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขงัในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร 
มอก.ช้ัน  ๓ จ านวน ๗๑  ท่อน  
พร้อมบ่อพักขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๖  บ่อ   

- 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

๒๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
๓ (จดุที่ ๒) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   0.80 เมตร 
มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๑๕ ท่อน  พรอ้ม
ถมดินหลังท่อและหินคลุกหลังทอ่ 

- 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้ หมู่ที่ 
๔ (จุดที่ ๑) 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   ๐.๖๐ 
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๒ จุดๆ  
ละ ๖  ท่อน  และวางท่อ คสล.
ขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร มอก.ช้ัน 
๓ จ านวน ๕ ท่อน 

- 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

๒๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
๕ (จุดที่ ๑) 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขงัในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   ๑.๐๐ 
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน  ๓  
จุดๆ  ละ  ๗   ท่อน  และวางท่อ 
คสล.ขนาด Ø   ๐.๖๐ เมตร 
มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๒ จุดๆละ ๖
ท่อน 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-  - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๕ โครงการวางทอ่
ระบายน้ าทิง้ หมู่ที่ 
๗ (จุดที่ ๑) 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø  ๐.๕๐ 
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน  ๑๕   
ท่อน  ๑ จุด และวางท่อ คสล.
ขนาด Ø  ๐.๔๐ เมตร มอก.
ช้ัน ๓ จ านวน  ๒ จุด รวม ๑๔ 
ท่อน 

- 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

๒๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ ๗   
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø  ๐.๖๐ 
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน  ๙๒   
ท่อน  พร้อมบ่อพักขนาด Ø    
๐.๖๐ เมตร จ านวน  ๙  บ่อ   

- 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

๒๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
๘  
 

เพือ่แกไ้ขปญัหา
น้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø  ๐.๖๐
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน  ๙   
ท่อน  พร้อมถมดินและลงหิน
คลุก หลังท่อ 

- 
 

๓๔,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๒๘ โครงการวางท่อส่งน้ า 

หมู่ที่ ๑  (จุดที่ ๒) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่
๑ ได้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø   ๐.๖๐ 
เมตร มอก ชั้น ๓จ านวน ๔ จุดๆ  
ละ ๖ ท่อน  พรอ้มดาดคอนกรีต
หน้าท่อและถมดินหลังท่อ   

- 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- - ปัญหาขาดน้ าใน
การท า
การเกษตรลดลง 
 

ประชาชนหมู่ที่ 
๑ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 
 

 

๒๙ โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  คลอง
กว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร 
ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมวาง
ท่อ คศล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑๐ ท่อน 

- 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๓๐ โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร 
ยาวรวม ๘๐๐ เมตร พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อย 
 

- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
หมู่ที ่๓ 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า
โดยดาดคอนกรตีคลองกว้าง 
๑.๕๐  เมตร  ลึก ๐.๗๐  
เมตร ยาว  ๘๐  เมตร พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อย 

- 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

-   ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง 
 

ประชาชนหมู่
ที ่๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 
 

 

๓๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๑) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๓๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๔ โครงการวางทอ่
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๓๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าทว่ม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๓๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๓๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๓๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๑ 
(จุดที่ ๘) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๘๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง   
หมู่ที ่2  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง 
โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 
เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 2 จุดๆ 
ละ 6 ท่อน พร้อมถมดินและลงหิน
คลุกหลังท่อ ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

90,000 
 

- 
 

 

- - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๔๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๔๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๒๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๔๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๔๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๔๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขงั  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๔๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๒ 
(จุดที่ ๘) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๘๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขงั  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๑) 
 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๓๒ 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรตีหน้า
ท่อ 

- 
 

- 
 

 

๗๐,๐๐๐ - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๕๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๕๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓
(จุดที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๓๒ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

- 
 

 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๕๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๕๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าท้ิงหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าทว่ม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๕๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๕๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าท้ิงหมู่ที่ ๓ 
(จุดที่ ๘) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที ่4  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง 
โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 90 ท่อน 
พร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

330,000 -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๕๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๖๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔
(จุดที ่๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าทว่ม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔
(จดุที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๖๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๖๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๖๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๖๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๔ 
(จุดที่ ๘) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๘๐,๐๐๐ - 
 

- - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖๗ โครงการวางท่อส่ง
น้ าและท่อระบาย
น้ าท้ิง  หมู่ที่ 5  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ าและ
ท่อระบายน้ าทิ้ ง โดยวางท่อ 
คสล. และท่อ pvc รวมทั้งหมด 
10 จุด พร้อมถมดินและลงหิน
คลุกหลังท่อ  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 
 

220,000 
 

- - - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๖๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ 
๕ (จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๗ 
ท่อน พร้อมถมดิน จ านวน ๒๔๕ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๗๔,๙๐๐ 
 

- - -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๖๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ 
๕(จุดที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน พร้อมกลบเกลีย่เรยีบร้อย 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- - -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๕
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๗๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๕
(จุดที่ ๕) 
 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๗๒ โครงการวางทอ่
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๕
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๓๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๕ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๗๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๕ 
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๗๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๕
(จุดที่ ๘) 
 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง  หมู่ที ่
6  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น้ าทิ้ง จ านวน 6 จุด พร้อม
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
ท่อและถมดินและลงหินคลุก
หลั งท่อ  ตามแบบที่  อบต .
ก าหนด 
 

493,๐๐๐ - - - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๗๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๖ 
(จุดที ่๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๖ 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๗๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๖
(จุดที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๖
(จุดที ่๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๖
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๖
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๑) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๘๐,๐๐๐ - - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๗
(จดุที่ ๓) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- - -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๘๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที ่๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๐๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ทว่มขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๗ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิง้หมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าทว่ม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘๘ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗ 
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

- - 
 

 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๘๙ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๗) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 

- 
 

- - 
 

 

ปัญหาน้ าทว่ม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๙๐ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๗
(จุดที่ ๘) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๘๐,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

- - 
 

 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙๑ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้ง   
หมู่ที ่8  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น้ าท้ิง โดยวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 1.00 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จ านวน 6 ท่อน พร้อมถมดิน
และลงหินคลุกหลังท่อ ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

51,๐๐๐ - - - - ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๙๒ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๘ 
(จุดที่ ๒) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๔๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๙๓ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๘
(จุดที่ ๓) 
 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙๔ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๘
(จุดที่ ๔) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

๑๕๐,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

๙๕ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๘
(จุดที่ ๕) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๕๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 

- ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

๙๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ าทิ้งหมู่ที่ ๘
(จุดที่ ๖) 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร มอก.ช้ัน ๓ จ านวน ๕๐ 
ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย 
 

- ๘๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังลดลง 
 

น้ าไม่ท่วมขัง  
และสามารถ
ท าการเกษตร
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
หมู่ที ่๓ 
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ ๓ ได้มีน้ าใช้ใน
การท าการเกษตร
อยา่งทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าโดยดาดคอนกรตีคลอง
กว้าง ๑.๕๐  เมตร  ลึก 
๐.๗๐  เมตร ยาว  ๘๐  
เมตร 

- 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

-   ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง 
 

ประชาชนหมู่ที่ 
๓ มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 
 

 

๙๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑ 
บ้านหนองหิน 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก 
๐.๘๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

- 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๑ ประสบปัญหา
น้ าท่วมขังพื้นที่
ท าการเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๙๙ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมูที่ ๑ บ้านหนอง
หิน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๑ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง 
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม 
๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

- 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพชื
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๑ ประสบปัญหา
น้ าท่วมขังพื้นที่
ท าการเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒ 
บ้านเขาพระ  

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า คลองกว้าง 
๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร 
ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๑ โครงการขุดลอก
คลองทิ้งน้ า หมูที่ ๒ 
บ้านเขาพระ 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๒ 
 

ขุดลอกคลองทิ้งน้ า คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๒ โครงการขุดลอก
คลองทิ้งน้ า หมูที่ ๒ 
บ้านเขาข้ีคราด 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองทิ้งน้ า คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๔๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐๓ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒    
(สายที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ 
เมตร  
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒    
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๕ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒    
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐๖ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร  
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิม่ขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๗ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๐๘ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๒    
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๒ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๒ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐๙ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที ่๓    
(สายที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพืน้ท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๓ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๐ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๓    
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๓ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๑ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๓    
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๓ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๑๒ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๓   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที ่๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓,๕๐๐ 
เมตร  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๓ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๓    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๓    
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๓ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๑๕ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง
พร้อมวางท่อ  หมู่ที่ 
4 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบาย
น้ าทิ้ง คลองกว้าง 3.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 6 ท่อน 
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 
 

178,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๔ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๑๑๖ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๔    
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๗ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๔   
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๑๘ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๔   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓,๕๐๐ 
เมตร  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพชื
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๔ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๑๙ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๔    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๔ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๐ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๔   
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๔ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๔ ประสบ
ปัญหาน้ าทว่ม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๒๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมู่ที่ 5 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลอง
ส่งน้ า คลองกว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาวรวม 
1,000 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

37,500 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพชื
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึน้ 
 

เกษตรกรหมู่ที ่
๕ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๑๒๒ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๕    
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๓ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๕   
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบายน้ ามี
วัชพืชน้อยลง 
และน้ าไหล
สะดวกเพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๒๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที ่๕   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓,๕๐๐ 
เมตร  
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึน้ 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๕ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๕ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๕    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๕ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๖ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๕   
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๕ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๕ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพืน้ท่ีท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๒๗ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที ่๖    
(สายที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๘ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๖   
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๒๙ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๖   
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๓๐ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลอง
ระบายน้ าทิ้ง คลองกว้าง 
4.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาวรวม 240 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

69,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพืน้ที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๑๓๑ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๖    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวชัพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๓๒ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๖   
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๖ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๖ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๕๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๓๓ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ าทิ้ง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง
ระบ ายน้ าทิ้ ง  ค ลอ งกว้ า ง 
1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาวรวม 600 เมตร ตามที่ 
อบต.ก าหนด 
 

38,000 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

๑๓๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๗   
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึน้ 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๓๕ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๗   
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังพื้นที่ท า
การเกษตรลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๓๖ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๗   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นทีท่ า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๗ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๓๗ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที ่๗    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ 
เมตร  
 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึน้ 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๗ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๓๘ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๗ 
  
(สายที่ ๖) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๗ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๗ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๓๙ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘    
(สายที่ ๑) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่  
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๔๐ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘   
(สายที่ ๒) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๔๑ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘   
(สายที่ ๓) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-  -  -  คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔๒ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘   
 (สายที่ ๔) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

-  - 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๔๓ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘    
(สายที่ ๕) 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขงัในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิง้  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ 
เมตร  
 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที่ 
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 

๑๔๔ โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ า หมู่
ที่ ๘   
(สายที่ ๖) 

เพือ่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรหมู่ที่ ๘ 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ าทิ้ง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ 
เมตร  
 

- 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

คลองระบาย
น้ ามีวัชพืช
น้อยลง และ
น้ าไหลสะดวก
เพิ่มขึ้น 
 

เกษตรกรหมู่ที ่
๘ ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม
ขังพื้นที่ท า
การเกษตร
ลดลง 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔๕ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

 ขุดลอกคลองส่งน้ า  น้ าท้ิง  
คลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก 
๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ 
เมตร  
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๔๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร  
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๔๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอยา่ง
ทั่วถงึ 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๔๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๔๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- ๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที ่๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๑    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๑ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๑ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๕๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๒ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๔๕,๐๐๐ - -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๒ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร  
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที ่๒ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๕๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒    
(สายที่ ๔) 

เพือ่ให้เกษตรกร
หมู่ที ่๒  ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

๗๓,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๕ โครงการขุดลอก
คลองสง่น้ า หมูที่ ๒   
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๒ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- ๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๒   
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๒ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- ๑๔๕,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๒ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๕๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร  
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองสง่น้ า  คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๕๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทัว่ถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที ่๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- ๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๓    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๓ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๓ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๖๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๔๕,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

 

- -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถงึ 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร  
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 

- 
 

 

- -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๕ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๔๕,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

 

- -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๔) 

เพื่อใหเ้กษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

-  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๖๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๖๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๗) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

-  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๗๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๘) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๗๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๔    
(สายที่ ๙) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๔ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๔ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๗๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕   
บ้านทุ่งลาดปลา
กราย 
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
๐.๕๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓ 
จ านวน ๕ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน  
 

- 
 

๑๑๓,๐๐๐ - - -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๗๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 

- - -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๗๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที๕่ ได้มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถงึ 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ - - -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๗๕ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

-  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๗๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕   
(สายที ่๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๗๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๗๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๗) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๗๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕   
(สายที่ ๘) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๘๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๕    
(สายที่ ๙) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๕ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองสง่น้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๕ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๘๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖    
(สายที่ ๑) 

เพือ่ให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๔๕,๐๐๐ - -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  

ประชาชนหมู่
ที่ ๖ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๘๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖    
(สายที ่๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๖ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๑๘๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที ่๖  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๘๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖    
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๖ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๘๕ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖  
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๖ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๘๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๖    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๖ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- ๗๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๖ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๘๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๘๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ 
 

-  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อยา่งเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๘๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๘,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๙๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗   
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗  
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๗๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๙๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๔๕,๐๐๐ - 
 

 

-  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- 
 

๑๐๙,๐๐๐ 
 

- 
 

 

-  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อยา่งเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๕ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๗    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๗ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ - 
 

 

-  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๗  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๘๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๙๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘    
(สายที่ ๑) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

๑๔๕,๐๐๐ - -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๗ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘    
(สายที่ ๒) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ 
 

- -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๑๙๘ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่๘    
(สายที่ ๓) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร  
 

- 
 

๗๓,๐๐๐ -  -  -  ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๘๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๙๙ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘   
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๒๐๐ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘  
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที ่๘ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 

๒๐๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร  
 

- ๑๔๕,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๘๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๐๒ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘   
(สายที่ ๔) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

๑๐๙,๐๐๐ -  - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๒๐๓ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘  
(สายที่ ๕) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร  
 

- ๑๐๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘ มีน้ าใช้ใน
การท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

๒๐๔ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ า หมูที่ ๘    
(สายที่ ๖) 

เพื่อให้เกษตรกร
หมู่ที่ ๘ ไดม้ีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ า  คลอง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ 
เมตร ยาวรวม ๑,๕ 
๐๐ เมตร  
 

- ๑๔๕,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ประชาชนหมู่
ที่ ๘  มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๘๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๐๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู 
ปิด-เปิด น้ า หมู่ที่ 
๕   
 

เพื่อแกไ้ข
ปัญหาเรื่องน้ า
ในการท า
การเกษตร  

ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ปิด-
เปิดน้ า โดยลงหินคลุกและอัด
ทรายพร้อมเทคอนกรีต ตาม
แบบท่ี อบต. ก าหนด  

๗๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- 
 

- 
 
 

 ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ลดปัญหาเรื่อง
น้ าในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

๒๐๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู 
ปิด-เปิด น้ า หมู่ที่ 
๕   
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ า
ในการท า
การเกษตร  

ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ปิด-
เปิดน้ า พร้อมวางท่อ  ขนาด 
ø ๐.๕๐ เมตร มอก.ช้ัน ๓ 
จ านวน  ๗  ท่อน  พร้อมถม
ดินจ านวน ๕๙ ลูกบาศก์เมตร
และดาดคอนกรตีตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด  

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ลดปัญหาเรื่อง
น้ าในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

รวม ๒๐๖ โครงการ   76 โครงการ 
12,863,000 

119 โครงการ 
15,833,400 

11 โครงการ 
1,840,000 

- 
 

- 
 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๑๘๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๑.๓  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

207 ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าและซ่อมฝาย
ชะลอน้ าป่าชุมชน
บ้านหนองหิน-เขา
สูง 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ
บริโภคคอลด
ปี 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าและซ่อม
ฝายชะลอน้ าป่าชุมชนบ้าน
หนองหิน-เขาสูง  

50,000      ปัญหาขาดน้ า
ในการท า
การเกษตร
ลดลง  
 

ลดปัญหาเรื่อง
น้ าในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 65 

 
 

รวม ๒๐7 โครงการ   77 โครงการ 
12,913,000 

119 โครงการ 
15,833,400 

11 โครงการ 
1,840,000 

- 
 

- 
 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๑๘๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
        ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๑ โครงการอบรมคณุธรรม

และจริยธรรมแก่บุคลากร 
อบต.เขาสามสิบหาบ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.  
มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน  

 พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจา้ง  
อบต.เขาสามสิบหาบ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  บุคลากรมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 

 บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 

 
๒ โครงการปรับปรุงข้อมลู

โฉนดที่ดิน ตามมาตรา 10 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปรับปรุงข้อมูลโฉนดที่ดิน
และการใช้ประโยชน์ใน
โฉนดทีด่ินในเขตความ
รับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - มีการจปรับปรงุ
โฉนดที่ดินครบทุก
ขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มขั้นร้อยละ๘๐ 

การปรับปรุง
โฉนดที่ดินของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นและ
ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว ้
 

กองคลัง/กอง
ช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๑๘๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
        ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๓ โครงการขอถอนสภาพที่ดิน

สาธารณประโยชน ์
เพื่อเปน็ที่ตั้งอาคาร
ส านักงาน อาคารศูนย์เด็ก
เล็ก ลานกีฬา ฯลฯ และ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ
และหน้าที ่ที่เพิ่มมากขึ้น  
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมในทุก
ด้านของงานบริการ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ขอถอนสภาพที่ดินสา

ธารณ 
ประโยชน ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีที่ตั้ง
อาคารที่ท าการ
อย่างถูกตอ้ง 

มีที่ตั้งอาคารส านักงาน 
อาคารศูนย์เด็กเล็ก ลาน
กีฬา ฯลฯ และรองรับ
การถ่ายโอนภารกจิและ
หน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น  
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุมใน
ทุกด้านของงานบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 
 

๔ โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิ
สภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยการ
แสดงออกโดยการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดย
แสดงออกในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๑๘๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 

    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนเข้าใจใน
สิทธิและหน้าท่ีมาก
ขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บุคลากรและ
ประชาชนรู้บทบาท
และหน้าท่ีของ
ตนเองมากขึ้น 

บุคลากรและ
ประชาชนตระหนักถึง
สิทธิและหน้าท่ีใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด
ฯ 

๖ ส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจด้านงาน
บริการประชาชน
และประเมินผลการ
ปฏบิัติราชการ 

จัดจ้างหน่วยงาน
ออกแบบส ารวจและ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มารับ
บริการและประชาชน
ในพื้นท่ี  

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าผล
การประเมินความ
พึงพอใจมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้การ
บริการประชาชนได้
ดีขึ้น 

สามารถน าผลการ
ประเมินมาใช้เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงการบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ส านักปลัด
ฯ 

๗ โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อให้บุคลากร
ผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาเข้าใจใน
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ผูบ้ริหารสมาชิกสภา
และเจ้าหน้าท่ี อบต.
เขาสามสิบหาบ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้บริหารสมาชิก
สภาและเจ้าหน้าท่ี 
อบต.เขาสามสิบ
หาบมีความรู้เพิม่
มากขึ้น 

ผูบ้ริหารสมาชิกสภา
และเจ้าหน้าท่ี อบต.
เขาสามสิบหาบมี
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

 
รวม 

 
๗  โครงการ 

  6 โครงการ 
470,000 

5 โครงการ 
420,000 

6 โครงการ 
720,000 

5 โครงการ 
420,000 

5 โครงการ 
420,000 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๘๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรตีกันน ้า
เซาะ หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน ้า
เซาะในฤดฝูน 
 

ก่อสร้างดาดคอนกรีตกันน ้า
เซาะกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
30 เมตร  
 

55,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

2  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทัว่ถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน ้า 
3 จุด ขนาดคลองกว้าง 1.50 
เมตร ยาวรวม 100 เมตร 
พร้อมวางท่อคอนกรีตขนาด Ø 
0.20 เมตร จ้านวน 6 ท่อน 

130,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาขาดน ้า
ในการท้า
การเกษตร
ลดลง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๘๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกายญนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อเมน
ประปาบริเวณบา้น
นายสุทัศน์ วิชัยชล 
– บ้านนายสุชีพ มั่ง
ประเสริฐ  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ยาว 
1,500 เมตร  

300,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  
หมู่ที ่1 บริเวณหนา้
โรงงานเต้าหู ้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ยาว 
200 เมตร  

300,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 1 บริเวณหลัง
บ้านสวนยายกาแฟ
สด 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ยาว 
500 เมตร  

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๘๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

6 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าและ
คลองระบายน า้ทิ ง 
หมู่ที ่ 1 ข้างบ้าน
หนองคาง - หนอง
กก  

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าขุดลอกคลอง
ส่งน ้า คลองกว้าง  1.50  
เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว
รวม  2,000 เมตร   

200,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

7 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าและ
คลองระบายน า้ทิ ง 
หมู่ที ่ 1   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าขุดลอกคลอง
ส่งน ้า บริเวณหน้าบ้าน ผญ.
วินัย สวัสดิม์งคล – คูน ้าที่ 27  
ระยะทางยาว 350 เมตร    

40,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง (3) 
 

 

8 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ งพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที ่2   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø  0.40  เมตร  มอก.
ชั น  3  บ่อพักขนาด Ø 0.40  
เมตร   
 

350,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

9 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านชายดอย หมู่
ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø  0.40  เมตร  มอก. 
ชั น 3  ระยะทาง 1 กม. 

250,000 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

10 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านหัวรอ - เขา
พระ หมู่ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø  2 นิ ว มอก. ชั น 3  
ระยะทาง 1 กม.   

500,000 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า
บริเวณหน้าบ้าน
ก้านันบัตร ฟักโต 
หมู่ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าขุดลอกคลอง
สง่น ้า คลองกว้าง  1.50  
เมตร  ลกึ  1.00  เมตร  ยาว
รวม  1,000 เมตร   
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

12 โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมคลองส่งน ้า
บริเวณนาเขาแจง - 
แยกหัวรอ หมู่ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าขดุลอกคลอง
สง่น ้า คลองกว้าง  1.50  
เมตร  ลกึ  1.00  เมตร  ยาว
รวม  1,000 เมตร   
ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ปิด - เปิด
ท่อระบายน ้า 
บริเวณนานายยินดี  
หมู่ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ปิด - เปิดท่อ
ระบายน ้า บริเวณนานายยินดี  
หมู่ที ่3 จ้านวน 1 ตัว 
 

150,000 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบาย
น ้าบริเวณบ้านนายวี
ระศักดิ์ ฟักโต  
หมู่ที ่3  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่า ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบายน ้าบรเิวณ
บ้านนายวีระศักดิ์ ฟักโต ท่อ
กว้าง 20 ซม. ยาว 150 
เมตร  
 

300,000* 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

15 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณบา้นนาย
อนันต ์ทูลประสาย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนาบ้านนาย
อนันต ์ทูลประสาย จ้านวน 7 
ท่อน ท่อ 40 นิ ว 

45,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

16 โครงการวางทอ่
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณนานาง
ส้ารวย ฟกัแก้ว 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนานางส้ารวย 
ฟักแก้ว จ้านวน 6 ท่อน ท่อ 
60 นิ ว 

65,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณนานาย
อ้านาจ แก้วเพชร 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนานายอ้านาจ 
แก้วเพชร จ้านวน 6 ท่อน ท่อ 
80 นิ ว 

100,000 
(1) 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

18 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณคลองน ้าทิ ง
หนองบัว หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนาคลองน ้าทิ ง
หนองงบวั จ้านวน 6 ท่อน ท่อ 
40 นิ ว 

50,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณนานายชา
พัตร ภรจริะชัยยา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนานายชาพตัร 
ภรจิระชัยยา จ้านวน 6 ท่อน 
ท่อ 50 นิ ว 

65,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

20 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณคลองน ้าทิ ง
หนองบัว หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพือ่
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนาคลองน ้าทิ ง
หนองงบัว จ้านวน 6 ท่อน ท่อ 
40 นิ ว 

50,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

21 โครงการก่อสร้าง
สะพานขนาดเล็ก 
บริเวณบา้นนาง
สุนทร คล้ายทอง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
เส้นทางคมนาคม
เพิม่ขึ น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
สะพานขนาดเล็ก บรเิวณบ้าน
นางสุนทร คล้ายทอง กว้าง 3 
เมตร ยาว 5 เมตร 

50,000  
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

22 โครงการก่อสร้าง
สะพานขนาดเล็ก 
บริเวณนานางเพ็ญ 
อ้านวยผล หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
สะพานขนาดเล็ก บรเิวณบ้าน
นานางเพ็ญ อ้านวยผล (ข้าม
ไป รร.ท่ามะกาปญึสริิ) กว้าง 
3 เมตร ยาว 5 เมตร 

500,000  
 

- - 
 

-  - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกนัน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

23 โครงการขยายท่อ
เมนประปาเส้นแพ
ริมคลอง - บ้านนาง
จันทร์แรม สวัสดี
อ่วม  หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นขยายท่อเมน
ประปาเส้นแพรมิคลอง - บ้าน
นางจันทร์แรม สวสัดีอ่วม ยาว 
400 เมตร  

120,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

24 โครงการรางยูพร้อม
ฝาตะแกรงปิด หมู่ที่ 
4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางยู
พร้อมฝาตะแกรงปิด บริเวณ
บ้านนางมิ่งขวัญ สินจันทร์ - 
บ้านนายทอด กุลอึ ง ยาว 
200 เมตร 

1,200,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

25 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน ้า คลองกว้าง 
1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาวรวม 800 เมตร  

- 30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบายน ้า
ที่ดีและป้องกัน
น ้าท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

26 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าสายที่ 1 
บริเวณสายคลอง
บ้านนายเทียนชัย 
ชัยมลคล หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,100 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร  
 

- 75,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

27  โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าสายที่ 1 
บริเวณท้ายนานาย
ประสงค์ ปานนลิ  
หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,200 เมตร กว้าง 2.00 
เมตร  
 

- 100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๑๙๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

28 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
ติดคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,500 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร  
 

- 120,000 
 

- 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

29 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
บ้านนายสมหวัง ปิ่น
คง หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 500 
เมตร กว้าง 1.50 เมตร  
 

- 40,000 
 

- 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกนัน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

30 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
บ้านายมนัส สินคง 
หมู่ที่ 7 

เพือ่แก้ไขปญัหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 800 
เมตร กว้าง 1.50 เมตร  
 

70,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

31  โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
บ้านนางอ้อน  
หมู่ที่ 7 

เพือ่แก้ไขปญัหา
น ้าท่วมขงัในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 800 
เมตร กว้าง 1.50 เมตร  
 

70,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกนัน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

32 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่ง
น ้าบริเวณบ้านทุ้ง
ลาด หมู่ 5 

เพื่อลดระยะ
ทางการเดินทางให้
รวดเร็วขึ น 
 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่ง
น ้าบริเวณบ้านทุ้งลาด ขนาด
กว้าง 4.5 เมตร ยาว 5 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้าจา้นวน 
10 ท่อน ขนาดท่อ Ø 60 
ซม. พร้อมฝังกลบ  
 

- 300,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
สะพานใช้
สญัจรสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

33  โครงการเจาะบ่อบอ
ดาลพร้อมติดตั ง
เครื่องสูบน ้า หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

โครงการเจาะบ่อบอดาลพร้อม
ติดตั งเครื่องสูบน ้า หมู่ที่ 6 
โดยเจาะบ่อขนาด Ø 6” ลึก
ไม่ต่้ากว่า 40 เมตร หรือ
จนกว่าจะได้น ้าดี พร้อมติดตั ง
เครื่องสูบน ้าแบบจุ่ม 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 2 แรงม้า 
จ้านวน 1 เครื่อง พร้อม
ตู้ควบคมุ  

- 250,000 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทัว่ถึง 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

34 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
 

โดยการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 1  โดยวางท่อ 
PVC ขนาด Ø 2” เกรด 8.5 
จ้านวน 40 ท่อน พร้อมฝัง
กลบเกลีย่เรยีบร้อย 

30,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

35  โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
เหล็ก บรเิวณบ้าน
บ่อทรัพย์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็กขนาดความสูง 30 เมตร 
ความจุ 30 คิว 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพือ่
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค-
บริโภค สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

36 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
เหล็ก บรเิวณหน้า
วัดเขาสูง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็กขนาดความสูง 30 เมตร 
ความจุ 30 คิว 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพือ่
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค-
บริโภค สะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 

37 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

38 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

เพื่อขยายเขตท่อเมนประปา 
โดยการวางท่อ PVC ขนาด
Ø2” เกรด 13.5 จ้านวน 6 
ท่อน ท่อ PVC ขนาด Ø3” 
เกรด 13.5 จ้านวน 120 
ท่อน พร้อมฝังลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย  

180,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพือ่
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
ข้อบัญญัตื
2566 

 
 

39 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา หมู่ที ่
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อ
เมนประปา โดยวางท่อ pvc 

ขนาด Ø   นิ ว เกรด 

13.5 จ้านวน 125 ท่อน 
พร้อมฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
กลบเกลีย่เรยีบร้อย ตามที่ 
อบต.ก้าหนด 

46,500 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

40 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 
 

 

41 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอปุโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

42  โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

43 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อ
เมนประปาโดยวางท่อ PVC 
ขนาด ø 2 นิ ว เกรด 13.5 
จ้านวน 125 ท่อน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที ่
อบต.ก้าหนด 

120,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

44 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวติประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

45  โครงการวางท่อส่ง
น ้าพร้อมท่อลอด
บล็อกคอนเวิรส์ หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวติประจ้าวัน 

โดยการวางท่อส่งน ้าพร้อมท่อ
ลอดบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 2 
โดยวางท่อส่งน ้า คสล.ขนาด 
Ø 0.40 เมตร มอก.ชั น 3 
จ้านวน 5 ท่อน พร้อมท่อลอด
บล็อกคอนเวิรส์ขนาด 
1.50x1.50 เมตร จ้านวน 5 
ท่อน พร้อมถมดินหลังทอ่ 

100,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าเพิ่มขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

46 โครงการขุดลอก
คลองน ้าทิ ง บริเวณ
นา น.ส.เจียน ฟกัโต 
– นานายสมศักดิ์ 
ปานบุตร หมู่ที ่3  

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

ท้าการขุดลอกคลองน ้าทิ ง 
บริเวณนา น.ส.เจียน ฟักโต – 
นานายสมศักดิ์ ปานบุตร ลึก 
1 เมตร กว้าง 62 เมตร ยาว 
2 กม. 

150,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
 

 

47  โครงการสร้างแท็งค์
น ้าบริเวณบ้านชาย
ดอย และบ้านนาย
ตรี เสือใจ    

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่ออุปโภค-
บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า   สร้างแท็งค์
น ้าบริเวณบ้านชายดอย และ
บ้านนายตรี เสือใจ    จ้านวน 
2 ลูก 

250,000 
(4) 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าทีม่ี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
 

 

48 โครงการปรับปรุง
ท่อระบายน ้า บ้าน
นางสมบูรณ์ พรม
บุตร - หน้าวัดเขา
สามสิบหาบ หมู่ท่ี 3   

เพื่อระบายน ้าให้
ประชานในพื นท่ี
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าบ้านนางสมบรูณ์ พรมบุตร 
- หน้าวัดเขาสามสิบหาบ หมู่ท่ี 
3   
 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๐๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
49 โครงการวางท่อส่ง

น ้า  หมู่ที่ 2 
เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.60  
เมตร มอก.ชั น 3  จ้านวน 15 
ท่อน  พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่
พรอ้มถมดิน  และลงหินคลุกหลัง
ท่อตามแบบที ่ อบต. ก้าหนด 

- - 50,000 
 
 

- 
 

- มีระบบระบาย
น ้าที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบายน ้า
ที่ดีและป้องกัน
น ้าท่วม 
 

กองช่าง** 
 

 

50 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ งพรอ้ม
บ่อพัก หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

โดยวางท่อระบายน ้าทิ งพร้อมบอ่
พัก หมู่ที ่2 โดยวางท่อระบาย
ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั น 3  
จ้านวน 11 ท่อน บ่อพักขนาด Ø 
0.40 เมตร จ้านวน 1 บ่อ 

- 10,000 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบายน ้า
ที่ดีและป้องกัน
น ้าท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

51 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

โดยโครงการวางท่อระบายน ้าทิ ง 
หมู่ที่ 3 โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.80 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 5 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ
และถมดินหลังท่อ 

- 25,000 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าทีม่ี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  หมู่ที ่
3 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างรางระบายน ้า
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก รางกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
รวม 113 เมตร พรอ้มติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน 1 
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

496,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบระบาย
น ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

53 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ งพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน ้าทิ ง 
โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.50 
เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 65 ท่อน 
พร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.50 เมตร 
จ้านวน 6 บ่อ พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน 1 
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

233,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

54 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน ้า  หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ทีน่ ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝา
ปิดรางระบายน ้า ท้าฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.49 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 14 ฝา ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

30,500 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง  
จ่ายขาด 
1/2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

55 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า
พร้อมวางท่อส่งน ้า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน ้า คลองกว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร ยาวรวม 40 เมตร 
พ ร้ อ ม ว างท่ อ ค อ น ก รี ต ข น าด 
Ø0.20 เมตร จ้านวน 3 ท่อน ตาม
แบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

31,500 - 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

56 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า
พร้อมวางท่อ  หมู่ที ่
3 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน ้า คลองกว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร ยาวรวม 60 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 
เมตร มอก.ชั น 3 จา้นวน 6 ทอ่น 
และถมดินหลังท่อและดาดคอนกรีต
หน้าท่อ ตามแบบที ่อบต.กา้หนด 

59,000 - 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  หมู่ที ่
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ทีน่ ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างราง
ระบายน ้าฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
รางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาวรวม 58 
เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด 

256,000 - 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

58 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู
ระบายน ้า  หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ทีน่ ้าประปาใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมประตรูะบายน ้า โดย
เรียงหินสูง 3.50 เมตร ยาว
รวม 40 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตถมดินและลงหินคลุก
หลังท่อ ตามแบบท่ี อบต.
ก้าหนด 

185,000 - 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

59 โครงการขุดลอด
คลองส่งน ้าจาก
คลองเขากระอาง – 
พื นที่การเกษตร ม. 
5 

เพือ่ระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกคลอง 
กว้าวง 2 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  

- 80,000 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

60 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าและท้า
ประตเูปิด-ปิด 
บริเวณบา้นหนอง
แหน ม. 5 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าและท้าประตเูปิด-ปิด น ้า
บริเวณบา้นหนองแหน จ้านวน 
1 จุด  

- 350,000 
 

- 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

61 โครงการวางท่อ
ส่งน ้า หมู่ที่  3   

เพือ่ระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน ้า โดย
วางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  
เมตร มอก.ชั น 3  จ้านวน 23 
ท่อน  พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่
พรอ้มถมดิน  และลงหินคลุกหลัง
ท่อตามแบบที ่ อบต. ก้าหนด 

- 
 

42,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง** 
 

 

62 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง  
หมู่ที ่5 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.จ้านวน 
4 จุด จุดที่ 1 วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø0.60 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 
6 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อ คสล.ขนาด 
Ø1.00 เมตร มอก.ชั น3 จ้านวน 4 
ท่ อน  จุดที่  3 -4  วางท่ อ  คสล . 
ขนาด Ø1.00 เมตร มอก.ชั น 3 
จุดละ 10 ท่อน  ทุกจุดถมดินและ
ลงหินคลุกหลังท่อตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด 

120,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

63 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง  
หมู่ที ่5 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø  0.60  เมตร มอก.ชั น 3  
จ้านวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน  
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อ
พร้อมถมดิน  และลงหินคลุก
หลังท่อวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
0 .3 0   เมต ร  มอ ก .ชั น  3 
จ้านวน 6 ท่อน 2 จุด และถม
ดินหลังท่อ ตามแบบที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- - 85,000 
 
 

- 
 

- มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง** 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

64 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตู ปิด-
เปิด น ้าพร้อมวางท่อ 
บริเวณบา้นหนอง
แหน หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
และน ้าท่วมขัง 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด น ้า
แ ล ะ ว า งท่ อ  ค ส ล .ข น า ด 
Ø0 .60  เมตร มอก.ชั น  3 
จ้านวน 7 ท่อน พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อและถมดิน
หลั งท่ อ  ตามแบบที่  อบต .
ก้าหนด 

- - - 
 

350,000 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

65 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขนายเขตท่อ
เมนประปา โดยวางท่อ PVC 
ขนาด Ø 2 นิ ว เกรด 13.5 
จ้านวน 75 ท่อน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อย ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

- - - 
 

50,000 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

66 โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมประตูปดิ-
เปิดน ้าพร้อมวางท่อ
ส่งน ้า หมู่ที ่5 

เพือ่ระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด-
เปิดน ้าพร้อมวางท่อส่งน ้า 
ขนาดทอ่ส่งน ้า Ø0.60 เมตร 
จ้านวน 7 ท่อน มอก.ชั น 3 
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่
และถมดินหลังท่อ  
 

- - - 
 

45,000 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

67 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา หมู่ที่ 
5   

เพือ่ให้ประชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตท่อเมนประปา  โดย
วางท่อ PVC ขนาด Ø 2” 
เกรด 13.5 จ้านวน 75 ท่อน 
พร้อมฝังกลบเกลี่ยเรียบร้อย  
 

- - - 
 

45,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
มากขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

68 โครงการก่อสร้าง 
หอถังประปา 
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อยา่งเพยีงพอ 

เพือ่ก่อสร้างหอถังประปา โดย
การก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศกเ์มตร สูง 
20 เมตร จา้นวน 1 ถัง พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ป้ายตาม
แบบ อบต.กก้าหนด 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง 
ข้อบัญญัต ิ
2566 

 
 

69 โครงการก่อสร้าง 
หอถังประปา 
หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อยา่งเพยีงพอ 

เพือ่ก่อสร้างหอถังประปา โดย
การก่อสร้างหอถังเหล็กขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 
20 เมตร จา้นวน 1 ถัง พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ป้ายตาม
แบบ อบต.กก้าหนด 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง 
ข้อบัญญัต ิ
2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๑๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

70 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง หมูท่ี่ 
6 แห่งที ่1 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน ้าทิ ง 
โดยวางท่อ PVC ขนาด Ø 12 นิ ว 
เกรด 8.5 จ้านวน 2 ท่อน พร้อม
ถมดินและถมหินใหญ่ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

140,000 
 

- 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

71 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง หมู่ที่ 
6 แห่งที ่2 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 0.80 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 
10 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหนา้
ท่อและลงหินคลุกหลังท่อ ตามแบบ
ที่ อบต.ก้าหนด 

99,000 
 

- 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

72 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าฝาปิด
ตะเกรงเหล็ก  หมู่ที ่
7 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น ้าฝาปิดตะแกรงเหล็ก รางกวา้ง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 2 จุด 
ยาวรวม 78 เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน 1 
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

343,000 - 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง  
จ่ายขาด 
1/2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

73 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้า 
หมู่ที ่4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบาย
น ้าทิ ง คลองกว้าง 3.00  เมตร  ลึก  
1.50  เมตร  ยาวรวม  1,000 
เมตร  ตามแบบที ่อบต.กา้หนด  

60,000 
 

- - 
 

- 
 

- ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง** 
 

 

74 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
 หมู่ที ่4 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน า้ทิ ง 
โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  
เมตร มอก.ชั น 3  จ้านวน 6 ท่อน  
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่พร้อม
ถมดิน  และลงหินคลุกหลังท่อ 
จ้านวน 1 จุด วางท่อ คสล. ขนาด 
ขนาด Ø 0.50 เมตร มอก.ชั น 3  
จ้านวน 6 ท่อน พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อพร้อมถมดิน  และ
ลงหินคลุกหลังท่อ ตามแบบที ่ 
อบต. ก้าหนด  

40,000 
 

- - 
 

- 
 

- มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง** 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

75 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
เหล็กบริเวณบ้านปัก
ประดู่ หมู่ที่ 6  

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาดความสูง 30 เมตร ความจ ุ
30 คิว 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ 

ประชาชน มีน ้า
เพือ่ปุโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
 

 

76 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง   
หมู่ที ่7 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขงั 

วางท่อระบายน ้าทิ ง จ้านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.80 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 2 
จุดๆละ 7 ทอ่น พร้อมถมดินหลัง
ท่อ  

130,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบประปา
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บา้น
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มีน ้า
เพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

77 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้า 
หมู่ที ่7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง
ส่งน ้า จ้านวน 4 สาย คลอง
กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าภหนด 
 

115,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าที่ดแีละ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

78 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณบา้นาย
สมหวัง สินคง 
พร้อมฝาตะแกรง 
หมู่ที ่7 

เพือ่ระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณบ้านายสมหวัง 
สินคง พร้อมฝาตะแกรง โดย
วางท่อ คสล. ขนาด Ø0.80 
เมตร มอก.ชั น 3  

480,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

79 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
หมู่ที ่7   

เพื่อแกไ้ขปัญหา
การทว่มขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าทิ งฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รางกว้าง 0.40 
เมตร ลกึ 0.40 เมตร ยาว
รวม 180 เมตร  

- 700,000 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

80 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
หมู่ที ่7   

เพื่อแก้ไขปัญหา
การทว่มขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าทิ งฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก รางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
รวม 200 เมตร  

- 800,000 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

81 โครงการวางท่อ 
คสล.พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที ่7   

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้าทิ งฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก รางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
รวม 180 เมตร  

- 700,000 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

82 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
หมู่ที่ 7   

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

วางท่อ คสล.ขนาด 60 ซม. 
ยาว 20 เมตร   

- 800,000 
 

- 
 

- - มีระบบประปาที่
มีประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มีน ้า
เพื่อุปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพือ่ระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น ้า จ้านวน 3 จุด รางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 89 
เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

320,000 - - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

84 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
เหล็กบริเวณบา้นาย
บุญพา ยิ มน้อย  
หมู่ที่ 8  
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็กขนาดความสูง 30 เมตร 
ความจุ 30 คิว 

850,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง*  
 

 

85 .  โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  หมู่
ที ่8 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อ
เมนประปา โดยวางทอ่ pvc 
ขนาด Ø2” เกรด 13.5 
จ้านวน 52 ท่อน พร้อมฝังลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร กลบเกลีย่
เรียบร้อยตามที่ อบต.กา้หนด 

29,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

86 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ งพร้อม
บ่อพัก หมู่ที ่8 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

วางท่อระบายน ้าทิ งพร้อมบ่อ
พัก โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.60 เมตร มอก.ชั น 3 
จ้านวน 46 ท่อน บ่อพกัขนาด 
Ø 0.60 เมตร จ้านวน 4 บ่อ  

190,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

87  โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปา โดย
ตั งหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อม
ติดตั งระบบสูบน ้า พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน 1 
ป้ายตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

- 
 

350,000 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง** 
 

 

88 .  โครงการวางทอ่
ระบายน ้าทิ งพร้อม
บ่อพัก หมู่ที ่8 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน า้ทิ ง
โดยวางท่อ คสล. ขนาด ø  0.60 
เมตร มอก.ชั น 3 จา้นวน 46 ทอ่น 
พร้อมบ่อพกั ขนาด ø  0.60 เมตร 
จ้านวน 5 บอ่ พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 
ป้าย ตามแบบที ่อบต.กา้หนด  

298,000 
 

- 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

89  โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตท่อเมนประปา จ้านวน 2 
จุด โดยวางท่อ PVC ขนาด Ø 2” 
เกรด 13.5 จ้านวน 125 ท่อน 
พรอ้มฝังกลบเกลี่ยเรียบร้อย  

45,000 
 

- 
 

- 
 

- - มีระบบ
ประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

90 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 1   

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 430 เมตร โดยลง
หินคลุกจ้านวน 186 ตัน พร้อม
เกลีย่เรียบร้อยตามที่ อบต.ก้าหนด 
 

80,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ ๑ และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

91 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดนิที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที ่๑   
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกบริเวณบ้านบ่อน ้า
ทรัพย์ถึงเขาสูงแจ่มฟ้า กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 7,000 
ตร.ม.  

250,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่๑ และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

92 ลงหินคลุกปรับปรุง
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ  หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุก  ถนนกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  
ลงหินคลุกจ้านวน 432 ตัน 
พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก้าหนด 

157,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ ๑ และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

93 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ  หมู่ที่ 2  
เส้นที่ 1  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดีขึ น 

เพือ่จ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  
ถนนกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
รวม 1,000 เมตร  ลงหิน
คลุกจ้านวน 432 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

157,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

94 โครงการลงหินคลกุ
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ  หมู่ที่ 2  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  
ปรับปรุงถนนดินและถนน
ลกูรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนน
กว้าง 3.00 เมตร  ยาวรวม 
1,450 เมตร  ลงหินคลุก
จ้านวน 625 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต.
ก้าหนด 
 

300,000 
 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
ขั อบัญญัติ
2566 
(ยกเลิก) 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๒๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 
  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่3 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหิน
คลุก ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม 140 เมตร  โดยลง
ดิน จ้านวน 120 ตัน และหิน
คลุก จ้านวน 140 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

80,000 
 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
ขั อบัญญัติ
2566 

 
 

96 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที ่3  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่3 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหิน
คลุก ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม 800 เมตร  โดยลง
ดิน จ้านวน 345 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

150,000 
 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
ขั อบัญญัติ
2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

97 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 2  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 405 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 175 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.
ก้าหนด 

75,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสญัจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

98 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที ่2 สายเขาพระ  
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซฒถนน 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 
เมตร ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม.  

- 
 

40,000 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

99 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 2 สายดอน
มะกอก  
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเสน้ทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 1,750 
ตร.ม.  

70,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ีขึ น 

กองช่าง 
 

 

100 ลงหินคลกุปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 2 สายเขาขี 
คราด 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซฒถนน 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 500 
เมตร ผิวจารจรไม่น้อยกวา่ 
1,750 ตร.ม.  

70,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 2 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

10
1 

โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่3 มีเสน้ทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 430 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 186 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.
ก้าหนด 

80,000 - 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

102 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนหิน
คลุก ถนนกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม 800 เมตร  โดยลง
ดิน จ้านวน 345 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

150,000 
 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
ขั อบัญญัติ
2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
103 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,338 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 579 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต.
ก้าหนด 
 

250,000 
 

- 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

104 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดนิท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 4 สายคัน
คลอง 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเสน้ทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 4,800 
ตร.ม. 

- 
 

250,000 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
105 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังทีเ่ป็นหลมุ
เป็นบ่อ  หมู่ที ่4 
เส้นท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  
ถนนกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
รวม 2,200 เมตร  ลงหิน
คลุกจ้านวน 951 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

346,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

106 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เปน็หลมุ
เป็นบ่อ  หมู่ที่ 4 
เส้นท่ี 2  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจา่ยเป็นค่าลงหินคลุก  
ถนนกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
รวม 2,000 เมตร  ลงหิน
คลุกจ้านวน 864 ตัน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

314,000 - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
107 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงถนนดนิและ
ถนนลูกรังที่เปน็หลมุ
เป็นบอ่  หมู่ที ่4 
เส้นท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  
ถนนกว้าง 3.00 เมตร  ยาว
รวม 2,205 เมตร  ลงหิน
คลุกจ้านวน 953 ตนั พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที่  
อบต.ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

347,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 4 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

108 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังท่ีเป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 5 เส้น
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุ ก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 2,000 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 864 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

314,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
109 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังทีเ่ป็นหลมุ
เป็นบอ่ หมู่ที่ 5 เส้น
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 2,000 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 864 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

314,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

110 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังท่ีเป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 5 เส้น
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,000 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 432 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

157,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
111 โครงการลงหินคลกุ

ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที ่5 เส้น
ที่ 4 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,000 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 432 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

157,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

112 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังท่ีเป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 5 เส้น
ที่ 5 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุ ก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,000 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 432 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

157,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
113 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 5  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 2,137 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 924 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.
ก้าหนด 

400,000 - 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

114 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที ่5 สายทุ่งลาด 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
4.0 เมตร ยาว 800 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 3,200 
ตร.ม. 

- 
 

- 
 

- 
 

180,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 5 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๓๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
115 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 6  
เส้นที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 500 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 216 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

78,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 6 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ีขึ น 

กองช่าง 
 

 

116 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังท่ีเป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 6  
เส้นท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 500 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 216 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

- 
 

- 
 

- 
 

78,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่6 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
117 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 537 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 232 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต.
ก้าหนด 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 6 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

118 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที ่6 เส้นบา้นนาย
ล้าไย จติประเสริฐ 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
4.0 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
ผวิจารจรไม่น้อยกวา่ 6,400 
ตร.ม. 

230,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 6 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
119 โครงการลงหินคลุก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุเป็นบ่อ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,070 เมตร โดยลงหิน
คลุกจ้านวน 463 ตัน พร้อม
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต.
ก้าหนด 

200,000 - 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

120 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบอ่ หมู่ที ่7 เส้น
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุ ก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม  500 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 216 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

78,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

121 โครงการลงหนิคลกุ
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 7 เส้น
ที่ 3 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุ ก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม  500 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 216 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

78,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

122 โครงการติดตั งตา
ข่ายข้างสนามกีฬา
พร้อมเทพื น คสล. 
หมูที่ 7 

เพื่อใฝห้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การใช้บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั งตาข่ายสูง 
4 .50  เมตร ยาวรวม 66 
เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
3 2  เม ต ร   ห รื อ พื น ที่ เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  256  
ตารางเมตร  พร้อมติดตั งป้าย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก า ร 
จ้านวน 1  ป้าย 
 

310,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
บริการ 

ประชาชนในหมู่
ที ่7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
สนามกีฬาทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

123 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 8 สายที่ 1  

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเสน้ทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 
650 เมตร โดยลงหินคลุกจ้านวน 468 
ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยและขุดรางระบาย
ระบายน ้าข้างถนนตลอดแนวถนนพร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร มอก.
ชั น 3 จ้านวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต
หน้าท่อตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

250,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 8 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

124 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินและถนน
ลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่ 8 สายที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าล งหิ น คลุ กป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
537 เมตร โดยลงหินคลุกจ้านวน 232 
ตัน พร้อมเกลี่ ยเรียบร้อยตามที่  อบต.
ก้าหนด 
 

100,000 - 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 8 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

125 ลงหินคลกุปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมูท่ี่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ท่ี 8 มีเสน้ทางใน
การคมนาคมท่ีดีขึ น 

โดยซ่อมแซมถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 2,100 เมตร 
โดยลงหินคลุกจ้านวน 580 ตัน 
กลบเกลี่ยเรียบร้อย  

170,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ท่ี 8 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมท่ีดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

126 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 
3,500 ตร.ม. 

130,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ีขึ น 

กองช่าง 
 

 

127 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

โดยซ่อมแซมถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 2,100 เมตร 
โดยลงหินคลุกจ้านวน 580 
ตัน กลบเกลี่ยเรียบร้อย  

170,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที ่8 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

128 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที ่1 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 190 เมตร หรือ
พื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 570 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ PVC 
ขนาด Ø6” จ้านวน 4 จุด เพือ่
ระบายน า้ทิ งพร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบที ่อบต.กา้หนด  

400,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่๑ และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง** 
ข้อบัญญัติ
2566 

 
 

 

129 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ถนนสายทางหลวง 
วัดเขาสามสิบหาบ 
หมู่ที่ 2 เช่ือมต้าบล
พงตึก จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพือ่ให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวง  
วัดเขาสามสิบหาบถนนกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว  1,725  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า  10,350  ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน 1  ป้ายตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 

- 
 

10,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
งบอุดหนุน 

2567 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

130 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สายที่ 
1  

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่๑ มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3 .00  เมตร ยาวรวม 50 
เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
ไห ล่ ท า งข้ า งล ะ  0 .0 0  – 
0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด 
 

98,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่๑ และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

131 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สายที่ 
2  

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่1 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 70 
เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 210 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 
0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด 

138,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่1 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1  
สายที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่1 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 77 
เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 231 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด Ø0.40 เมตร 
มอก.ชั น 3  จ้านวน 3 จุดๆ
ละ 6 ท่อน พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อและขุดรางน ้า 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

176,000 
 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่1 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1  
สายที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่1 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
รวม 150 เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 450 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø0.30 เมตร มอก.ชั น 
3  จา้นวน 5 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต
หน้าท่อพร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ปา้ย  ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 

312,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่1 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง  
จ่ายขาด 
1/2566 

 
 

134 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สายที่ 
5  

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่1 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
รวม 170 เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 510 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน า้ 2 จุด จุดที่ 1 ทอ่ คสล. 
ขนาด Ø0.30 เมตร มอก.ชั น 3  
จ้านวน 6 ท่อน จุดที่ 2 จา้นวน 7 ท่อน 
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่และขุดราง
น ้า พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน 1 ปา้ย ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 

345,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่1 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๔๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

135 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 160 
เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 
0.50 เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด 

317,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

136 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2  
สายที่ 2  

เพือ่ใหป้ระชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 190 เมตร  
หรือพื นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
570 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน 
1 ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

377,000 
 

- 
 

- 
 

-  
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

137 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณชาย
ดอย หมู่ที่ 3 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่3 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

450,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่3 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

138 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ.52-010 หมู่
ที่ 2 บ้านเขาพระ 
เชื่อมต้าบลพงตึก 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over Lay) ถนน  
กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
11,400 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  
 

- 
 

6,750,000 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
งบอุดหนุน 

2567 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

139 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่4   

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
กว้าง  2.70  เมตร  ยาว  
250 เมตร หรือพื นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 675  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
0.00 – 0.50  เมตร  พร้อม
ตดิตั งปา้ยประชาสมัพันธ์
โครงการ  จ้านวน 1  ป้าย  
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่4 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ
2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

140 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 150 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร  ไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 ม.
พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

270,000 
 

- 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่4 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

141 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่4 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่4 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 155 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 465 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

300,000 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่4 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง** 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

142 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 
5 ต้าบลเขาสามสิบ
หาบ อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุร ี

เพือ่ให้ประชาชน 
มีเส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ถนนกว้าง  6.00 
เมตร  ยาว  1,570  เมตร หนา 
0.05 เมตร จ้านวน 2 ชว่ง หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 9,420 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 
0.50 เมตร  พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน 1  
ป้ายตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

- 
 

10,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่4-5 
และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
งบอุดหนุน 

2567 
 

 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.5๐ เมตร ยาว 165 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 578 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

354,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่5 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง** 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

144 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 
1 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 61 เมตร  
หรือพื นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
183 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 – 0.50 เมตร ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

118,000 
 

- 
 

- 
 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่6 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

145 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 
2  

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า งถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 100 เมตร  
หรือพื นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน 
1 ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

256,000 
 

- 
 

- 
 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่6 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

146 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 
เส้นเรียบคลอง
ชลประทาน 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
พ ร้ อ ม ติ ด ตั ง ป้ า ย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก า ร 
จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

400,000 
 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่6 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

147 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Over Lay) หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่6 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(Over Lay)  กว้าง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 250 เมตร หรือ
พื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  
 

370,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่6 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

148 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น 
กจ.ถ.52-003 หมู่
ที่ 7 บ้านเขากระ
อาง ไปหมู่ 8 บ้าน
หนองเกวียนหัก  
ต.เขาสามสิบหาบ  
อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุร ี
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีเส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over Lay) ถนน  
กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว 
1,063 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
6,378 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  
 

- 
 

3,800,000 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ที่ 8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
งบอุดหนุน 

2567 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๕๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

149 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7  
เส้นท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก  ถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 
เมตร หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 154 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 
 

68,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

150 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 71 เมตร โดยเทคอนกรีต
เสริม เหล็ กทั บหน้ าและเท
คอนกรีตขยายไหล่ทาง กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 71 เมตร 
พ ร้ อ ม ติ ด ตั ง ป้ า ย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก า ร 
จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

120,000 - 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เสน้ทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

151 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จอดรถสนามกีฬา 
หมู่ที่ 7 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กจอดรถ 
ลานกว้าง 7.30 เมตร ยาว 
45 เมตร หรือพื นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 329 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด 

197,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

152 โครงการเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กเสริมถนน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กเสริมถนน ถนน
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 51 
เมตร หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 230 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 

84,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

153 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8  
สายที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 206 
เมตร  หรือพื นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 618 ตารางเมตร 
ไห ล่ ท า งข้ า งล ะ  0 .0 0  – 
0.50 เมตร พร้อมติดตั งป้าย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก า ร
จ้านวน 1 ป้าย  ตามแบบที่ 
อบต.ก้าหนด 
 

141,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

154 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 สายที่ 
2 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 128 เมตร  
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
384 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00 – 0.50 เมตร พร้อมตดิตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย  ตามแบบท่ี อบต.
ก้าหนด 

254,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
จ่ายขาด 
1/2566 

 

155 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บริเวณบา้น
นางสุนันท์ วีระวงษ์ 
หมู่ที ่8 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.
๐๐ เมตร ยาว 90 เมตร หรือ
พื นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 
ตารางเมตร  พร้อมวางทอ่ระบาย
น ้า ติดตั งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
ที่ อบต.ก้าหนด  

- 
 

180,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

156 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเครื่องออก
ก้าลงักายหมู่ที่ ๑ 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลงักาย 
จ้านวน 8 ตวั 
 
 
 

60,000 
 

- 
 

- 
 

- - เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 

157 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเครื่องออก
ก้าลังกายหมู่ที่ 2 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- - เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

158 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเครื่องออก
ก้าลังกายหมู่ที่ 3 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 

159 โครงการติดตั ง
เครื่องออกก้าลังกาย 
หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั งเครื่องออก
ก้าลังกาย จา้นวน 7 ชุด  พรอ้ม
ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดแสง
จันทร์  ขนาด 400 W  จ้านวน 1 
จุด  ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

170,000 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 

160 โครงการปรบัปรุง/
ซ่อมแซม/ติดตั ง
เครื่องออกก้าลังกาย
หมู่ที ่4 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

- 
 

18๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

161 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเครื่องออก
ก้าลังกายหมู่ที ่5 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

- 
 

100,000 
 
 

- 
 

- - เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 

162 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ตดิตั ง
เครื่องออกก้าลังกาย
หมู่ที่ 6 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

- 
 

18๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

163 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเครื่องออก
ก้าลังกายหมู่ที่ 7 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
จ้านวน 21 ชุด 
 
 

170,000 - 
 
 

- 
 

- - เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได ้ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 

164 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ตดิตั ง
เครื่องออกก้าลังกที่ 
8 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
จ้านวน 12 ตัว 
 
 

- 
 

100,๐๐๐ - 
 

- - เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

165 โครงการติดตั งตาข่าย
กันลูกบอล หมู่ที่ 7  
 
 

เพือ่ป้องกันการ
ท้าลายและให้มี
สภาพการใช้งาน
คงทน 
 

ติดตั งตาข่ายกันลูกบอล ขนาดกว้าง 
26 เมตร สูง 4.50 เมตร จ้านวน 
2 จุด  

90,000 - 
 
 

- 
 

- - 
 
 

เครื่องออกก้าลัง
กายสามารถใช้
งานได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เครื่องออกก้าลัง
กายสามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่ช้ารุด
เสียหาย 

กองช่าง 
 
 

166 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร อบต.
เขาสามสิบหาบหลัง
เก่า 

เพื่อใหอ้าคาร อบต.
เขาสามสิบหาบหลัง
เก่าสามารถใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆ    

ปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร อบต.เขา
สามสิบหาบหลัง 
เก่า อาคารกวา้ง 80.. เมตร ยาว 
20.00 เมตร  พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในให้สวยงาน ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด 

205,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

มีอาคารและ
สถานท่ีส้าหรับ
ด้าเนินกิจกรรมได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
ใชอ้บรม สัมนา
ทางวิชาการ  

กองช่าง 
 

 

167 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าท่ีท้าการ 
อบต.เขาสามสิบหาบ 

เพื่อให้ อบต.เขา
สามสิบหาบมีพื นท่ี
ในการใช่สอยท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น    

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเท
คอนกรีตเสริมเหลก็บริเวณหน้าที่
ท้าการ อบต.เขาสามสิบหาบ พื นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 85 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

- 
 

31,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีอาคารและ
สถานท่ีส้าหรับ
ด้าเนินกิจกรรมได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชนสามารถ
ใช้อบรม สัมนา
ทางวชิาการ  

กองช่าง** 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๖๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

168 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัเขา
กระอาง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเขากระ
อางมีความ
ปลอดภัยสวยงาม
และสะอาด    

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอาง
โดยท้าการตีฝา้ชายคารอบ
อาคารและภายในห้องน ้า 
จ้านวน 100 ตร.ม. และงาน
ปูกระเบื องเคลือบขนาด 
0.30x0.30 เมตร ด้านหน้า
และด้านหลังของอาคาร 
จ้านวน 35 ตร.ม 
 

99,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

มีอาคารและ
สถานท่ีส้าหรับ
เด็กท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

นักเรียนมีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
มีความปลอดภัย
และสะอาด 

กองช่าง 
 

 

169 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมป้าย อบต.
เขาสามสิบหาบ 

เพือ่ปรับปรุง
ประชาสมัพันธ์ 
อบต.ให้มีความ
สวยงานและคงทน  

ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย อบต. 
จ้านวน ๑ ป้าย ขนาดป้าย 
กว้าง 8.00 เมตร สูง 2.20 
เมตร แบบท่ี อบต.กา้หนด  
 

2,300 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนทราบ
ถึงสถานท่ีตั ง
และพกัิด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดนิทางมาก
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    
170 โครงการติดตั งแผงตา

ข่ายอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ 

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบมี
ความปลอดภัย
สวยงามและ
สะอาด    

ติดตั งแผงตาข่ายอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ โดยการติดตั ง
แผงตาข่ายขนาด 2 นิ ว โครง
คร่าวเหล็กฉากพนังข้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขา
สามสิบหาบ ขนาดตาข่ายสูง 
2.10 เมตร ยาวโดยรวม 
19.37 เมตร  

33,000 
 

- 
 

- 
 

  มีอาคารและ
สถานที่ส้าหรับเด็ก
ทีไ่ด้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

นักเรียนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
มีความปลอดภัย
และสะอาด 

กองช่าง 
 

 

171 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายใน อบต.เขา
สามสิบหาบ 

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
การท้างานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายใน อบต.
เขาสามสิบหาบ  

- 
 

500,000 
 

- 
 

  สถานท่ีท้างานมีป
นะสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

172 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา
สวนสาธารณะหน้า 
อบต.เสามสิบหาบ 
 
 

เพือ่ให้มีสถานท่ีผัก
ผ่อนเพิ่มขึ น  
ประชาชนใช้
ประโยชน ์

ปรับปรุงสนามกีฬา
สวนสาธารณะหน้า อบต.เขา
สามสิบหาบ  

- 
 

300,000 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

173 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสา้นักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเขาสามสิบหาบ 
(ติดตั งตาข่ายและ
ติดตั งเหล็กแหลม
ป้องกันนก) 
 

 

เพือ่ให้อาคาร 
อบต.เขาสามสิบ
หาบสามารถใช้
งานได้นาน
กว่าเดิม    

เพื่อปรับปรุงส้านกังาน อบต.
เขาสามสิบหาบ โดยการติดตั ง
ตาข่ายกันนกและติดตั งเหล็ก
แหลมกันนก อาคารกวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
พร้อมติดตั งปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ป้างตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด 

250,000 
 

- 
 

- 
 

--  มีอาคารและ
สถานท่ีส้าหรับ
ด้าเนินกิจกรรม
ได้มาตรฐานและ

ปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถใช้

อบรม สัมนา
ทางวิชาการ  

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

174 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 
 
 

เพื่อใหม้ีอาคาร
สามารถใช้งานได้
นานกว่าเดิม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ โดยการติดตั ง
หลบชายคากันนก ตดิตั งเชิง
ชายพร้อมตีฝา้จ้านวน 18 
ตารางเมตร ตามแบบที อบต.
ก้าหนด  

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีอาคารและ
สถานท่ีส้าหรับ
ด้าเนินกิจกรรมได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชน
สามารถใช้
อบรม สัมนา
ทางวชิาการ  

กองช่าง 
 

 

175 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหกล็ก หมู่ที ่
1 บ้านหนองคาง 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่๑ มี
เส้นทางในการ
คมนาคมและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 12๐ เมตร 
หรือพื นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบท่ี อบต.ก้าหนด  

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่๑ และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

176 โครงการเท
คอนกรีตเสริมราง
ระบายน ้า  
หมู่ที่ 5 
 

 

เพื่อแก้ไขปญัหา
การระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือน
และน ้าท่วมขัง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสรมิ
รางระบายน า้ รางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 
36 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต. ก้าหนด 

10,000 
 

- 
 

- 
 

  มีระบบระบายน า้
ที่มีประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้านเพิ่มขึ น 

ประชาชน มนี ้า
เพือุ่ปโภค-บรโิภค
สะดวกรวดเร็วขึ น 

 

กองช่าง 
 
 

177 โครงการเจาะบ่อ
บอดาลพรอ้ม
ติดตั งเครื่องสูบน ้า 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีที่เกบ็กกัน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

โครงการเจาะบ่อบอดาลพร้อม
ตดิตั งเครื่องสูบน ้า หมู่ที่ 5 โดย
เจาะบ่อขนาด Ø 6” ลึกไม่ต่้า
กว่า 40 เมตร หรือจนกว่าจะได้
น ้าดี พร้อมตดิตั งเครื่องสูบน า้
แบบจุม่ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง พร้อม
ตู้ควบคุม  

250,000 
 

- 
 

- 
 

  ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

ประชาชน มนี ้า
เพือุ่ปโภค-บรโิภค
ตลอดป ี
 

กองช่าง 
 
 

 รวม 177  โครงการ - - 110โครงการ
25,517,000 

49 โครงการ 
11,516,000 

2 โครงการ 
135,000 

49 โครงการ 
3,171,000 

- - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกายญนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อเมน
ประปาบริเวณบา้น
นายสุทัศน์ วิชัยชล 
– บ้านนายสุชีพ มั่ง
ประเสริฐ  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ยาว 
1,500 เมตร  

300,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

2 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน ้าบริเวณ
หนา้โรงเตา้หู้  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน ้า  ยาว 
500 เมตร กว้าง 3 เมตร  

300,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นเขาขี 
คราดจากบา้นนาย
หว๋อ ค้าผึ ง - คลอง
น ้าทิ ง หมู่ที ่2 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นเขาขี คราดจากบ้านนาย
หว๋อ ค้าผึ ง - คลองน ้าทิ ง  
ถนนกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
650  เมตร   

500,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการปรับปรุง
คลองส่งน ้าบริเวณ
หน้าบ้านก้านันบัตร 
ฟักโต - หน้าวัดเขา
สามสิบหาบ หมู่ที่ 3   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงคลอง
ส่งน ้าบริเวณหน้าบ้านก้านัน
บัตร ฟักโต – หน้าวัดเขา
สามสิบหาบ ระยะทาง 1 กม. 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง (3) 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบา้น
นางสุนันท์ วีระวงษ์ 
หมู่ที ่8 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 90 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

180,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบา้น
ดอนมะกอก 
หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่2 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 219 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 675 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

400,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณชาย
ดอย หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่3 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

450,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่3 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

8 โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมประตูปดิ-
เปิดน ้าพร้อมวางท่อ
ส่งน ้า หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด-
เปิดน ้าพร้อมวางท่อส่งน ้า 
ขนาดทอ่ส่งน ้า Ø0.60 เมตร 
จ้านวน 7 ท่อน มอก.ชั น 3 
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอ่
และถมดินหลังท่อ  
 

- 45,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

9 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที่ 2 สายดอน
มะกอก  
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่2 มีเสน้ทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 1,750 
ตร.ม.  

70,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่2 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมทีด่ี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบาย
น ้าบริเวณบ้านนายวี
ระศักดิ์ ฟักโต  
หมู่ที ่3  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจา่ยเป็นค่า ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบายน ้าบรเิวณ
บ้านนายวีระศักดิ์ ฟักโต ท่อ
กว้าง 20 ซม. ยาว 150 
เมตร  
 

300,000 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๗๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 ลงหินคลุกปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดินท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
หมู่ที ่5 สายทุ่งลาด 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน กว้าง 
4.0 เมตร ยาว 800 เมตร 
ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 3,200 
ตร.ม. 

- 
 

- 
 

- 
 

180,000 
 

- 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 5 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบา้น
นางสุนันท์ วีระวงษ์ 
หมู่ที ่8 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.๐๐ เมตร ยาว 90 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  
 

- 
 

180,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่8 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

13 โครงการเจาะบ่อน ้า
บาดาล หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคตลอด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อน ้า
บาดาลขนาด Ø4” ลึกเฉลีย่ 
40-100 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด 

210,000 - 
 
 

- 
 

- - 
 
 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ตลอดป ี

ประชาชนมีน ้า
เพื่ออุปโภค
บริโภคตลอด
ปี 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 
2566 

 
 

14 โครงการเจาะบ่อน ้า
บาดาล หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคตลอด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อน ้า
บาดาลขนาด Ø4” ลึกเฉลีย่ 
40-100 เมตร ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด 

210,000 - 
 
 

- 
 

- - 
 
 

ประชาชนมีน ้า
ใช้ตลอดป ี

ประชาชนมีน ้า
เพื่ออุปโภค
บริโภคตลอด
ปี 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 
2566 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

15 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าสายที่ 1 
บริเวณสายคลอง
บ้านนายเทียนชัย 
ชัยมลคล หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,100 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร  
 

- 75,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง 
บริเวณคลองน ้าทิ ง
หนองบัว หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบาย
น ้าทิ ง บริเวณนาคลองน ้าทิ ง
หนองงบัว จ้านวน 6 ท่อน ท่อ 
40 นิ ว 

50,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการคา้การลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
หมู่ที่ 7   

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขัง 

วางท่อ คสล.ขนาด 60 ซม. 
ยาว 20 เมตร   

- 800,000 
 

- 
 

- - มีระบบประปาที่
มีประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มีน ้า
เพื่อุปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบา้น
นายสมหวัง ศลิป์คง 
หมู่ที ่7 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4.๐๐ เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อระบายน ้า ตดิตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  
 

- 
 

720,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่7 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่5 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนสง่พืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.5๐ เมตร ยาว 165 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 578 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ติดตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

- 
 

354,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่5 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง** 
 

 

20 โครงการรางยูพร้อม
ฝาตะแกรงปิด หมู่ที่ 
4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอและเพื่อ
ระบายน ้า ป้งอกัน
น ้าท่วมขัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางยู
พร้อมฝาตะแกรงปิด บริเวณ
บ้านนางมิ่งขวัญ สินจันทร์ - 
บ้านนายทอด กุลอึ ง ยาว 
200 เมตร 

1,200,000  
 

- - 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

21 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน ้า คลองกว้าง 
1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาวรวม 800 เมตร  

- 30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบายน ้า
ที่ดีและป้องกัน
น ้าท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

22 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าสายที่ 1 
บริเวณสายคลอง
บ้านนายเทียนชัย 
ชัยมลคล หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,100 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร  
 

- 75,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๕                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

23 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
ติดคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อแกไ้ขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 
1,500 เมตร กว้าง 1.50 
เมตร  
 

- 120,000 
 

- 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกันน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 

24 โครงการขุดลอก
คลองส่งน ้าบริเวณ
บ้านนายสมหวัง ปิ่น
คง หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 
 

ขุดลอกคลองขนาดยาว 500 
เมตร กว้าง 1.50 เมตร  
 

- 40,000 
 

- 
 

- - 
 

ปัญหาน ้าท่วม
ขังในช่วงฤดู
ฝนลดลง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น ้าท่ีดีและ
ป้องกนัน ้า
ท่วม 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๖                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

26 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่ง
น ้าบริเวณบ้านทุ้ง
ลาด หมู่ 5 

เพื่อลดระยะ
ทางการเดินทางให้
รวดเร็วขึ น 
 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่ง
น ้าบริเวณบ้านทุ้งลาด ขนาด
กว้าง 4.5 เมตร ยาว 5 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้าจา้นวน 
10 ท่อน ขนาดท่อ Ø 60 
ซม. พร้อมฝังกลบ  
 

- 300,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชาชนมี
สะพานใช้
สญัจรสะดวก
รวดเร็วเพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

27  โครงการเจาะบ่อบอ
ดาลพร้อมติดตั ง
เครื่องสูบน ้า หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

โครงการเจาะบ่อบอดาลพร้อม
ติดตั งเครื่องสูบน ้า หมู่ที่ 6 
โดยเจาะบ่อขนาด Ø 6” ลึก
ไม่ต่้ากว่า 40 เมตร หรือ
จนกว่าจะได้น ้าดี พร้อมติดตั ง
เครื่องสูบน ้าแบบจุ่ม 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 2 แรงม้า 
จ้านวน 1 เครื่อง พร้อม
ตู้ควบคุม  

- 250,000 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทัว่ถึง 

ประชาชน มี
น ้าเพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอด
ปี 
 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๗                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

28 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพือ่
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

29 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 4 

เพือ่ให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๘                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

30 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 

 

31 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพือ่การ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๘๙                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

32  โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา 
 หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้าน 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อ
การเกษตร
มากขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

33 โครงการขยายเขต
ท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อ
เมนประปาโดยวางท่อ PVC 
ขนาด ø 2 นิ ว เกรด 13.5 
จ้านวน 125 ท่อน พร้อม
กลบเกลีย่เรยีบร้อยตามที ่
อบต.ก้าหนด 

120,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบ
ประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บ้าน
เพิม่ขึ น 

ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภค-
บริโภค 
สะดวกรวดเร็ว
ขึ น 
 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๐                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

34 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
เหล็กบริเวณบ้านปัก
ประดู่ หมู่ที่ 6  

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ที่เกบ็กักน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาดความสูง 30 เมตร ความจ ุ
30 คิว 

500,000 
 

- - 
 

- - 
 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ 

ประชาชน มีน ้า
เพือ่ปุโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
 

 

35 โครงการวางท่อ
ระบายน ้าทิ ง   
หมู่ที ่7 

เพื่อระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือนและ
น ้าท่วมขงั 

วางท่อระบายน ้าทิ ง จ้านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 วางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.80 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 2 
จุดๆละ 7 ทอ่น พร้อมถมดินหลัง
ท่อ  

130,000 
 

- - 
 

- - 
 

มีระบบประปา
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในหมู่บา้น
เพิ่มขึ น 

ประชาชน มีน ้า
เพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๑                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

36 โครงการลงหนิคลกุ
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 7 เส้น
ที่ 3 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่7 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุ ก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม  500 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 216 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 
 

78,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 7 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 

 

37 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงถนนดินและ
ถนนลูกรังที่เป็นหลมุ
เป็นบ่อ หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที ่8 มีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
ดขีึ น 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าลงหิ นคลุก 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 1,235 เมตร ลงหินคลุก 
จ้านวน 534 ตัน พร้อมกลบ
เกลี่ยเรียบร้อยตามที่  อบต. 
ก้าหนด 

194,000 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิ่มขึ น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 8 และหมู่
ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดีขึ น 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๒                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กบริเวณถนน
หน้าแท็งค์น ้าหน้า 
อบต.หมู่ที ่3 
 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
หมู่ที ่3 มีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4.๐๐ เมตร ยาว 320 เมตร 
หรือพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,280 ตารางเมตร  
พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ตดิตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบท่ี 
อบต.ก้าหนด  

850,000 
 

- 
 

- 
 

-  
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
เพิม่ขึ น 

ประชาชนใน
หมู่ที ่3 และ
หมู่ใกล้เคียงมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่ดี
ขึ น 

กองช่าง 
 

 

39 โครงการปรบัปรุง/
ซ่อมแซม/ติดตั ง
เครื่องออกก้าลังกาย
หมู่ที่ 4 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ออกก้าลัง
กาย 
 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
 
 
 

- 
 

18๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ 
๑๐๐ 

เครื่องออก
ก้าลังกาย
สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ไม่
ช้ารุดเสยีหาย 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๓                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

40 โครงการเท
คอนกรีตเสริมราง
ระบายน ้า  
หมู่ที่ 5 
 

 

เพื่อแก้ไขปญัหา
การระบายน ้าทิ ง
จากครัวเรือน
และน ้าท่วมขัง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสรมิ
รางระบายน า้ รางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 
36 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที ่อบต. ก้าหนด 

10,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีระบบระบายน า้ที่มี
ประสิทธิภาพใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ น 

ประชาชน มนี ้า
เพือุ่ปโภค-
บริโภคสะดวก
รวดเร็วขึ น 

 

กองช่าง 
 
 

41 โครงการเจาะบ่อ
บอดาลพรอ้ม
ติดตั งเครื่องสูบน ้า 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีที่เกบ็กกัน ้าไว้
อย่างเพยีงพอ 

โครงการเจาะบ่อบอดาลพร้อม
ตดิตั งเครื่องสูบน ้า หมู่ที่ 5 โดย
เจาะบ่อขนาด Ø 6” ลึกไม่ต่้า
กว่า 40 เมตร หรือจนกว่าจะได้
น ้าดี พร้อมตดิตั งเครื่องสูบน า้
แบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า จ้านวน 1 เครื่อง พร้อม
ตู้ควบคุม  

250,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างทัว่ถึง 

ประชาชน มนี ้า
เพือุ่ปโภค-
บริโภคตลอดป ี
 

กองช่าง 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๔                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสูส่ากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน     
      ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 2 
 

 

เพือ่ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในพื นที่มากขึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้า 1 เฟส ยาวรวม 120 
เมตร ตามแบบท่ีไฟฟ้าก้าหนด 

80,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สอ่งสว่างในพื นที่

มากขึ น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินมาก
ขึ น 

 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 65 

 
 

43 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 6 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในพื นที่มากขึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้า 1 เฟส จ้านวน 3 จดุ 
ยาวรวม 160 เมตร ตามแบบท่ี
ไฟฟ้าก้าหนด 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สอ่งสว่างในพื นที่

มากขึ น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินมาก
ขึ น 
 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 65 

 
 

44 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 8 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในพื นที่มากขึ น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยาย
เขตไฟฟ้า 1 เฟส จ้านวน 5 จดุ
ยาวรวม 960 เมตร ตามแบบท่ี
ไฟฟ้าก้าหนด 

140,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สอ่งสว่างในพื นที่

มากขึ น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินมาก
ขึ น 
 

กองช่าง 
ข้อบัญญัติ 65 

 
 

 รวม 44  โครงการ - - 29 โครงการ 
7,980,000 

15 โครงการ 
4,010,000 

- - - - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๒๙๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ๕.๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และประเพณีท้องถิ่น 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว… 
๑.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการสงกรานต์ประจ า
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 
  
 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีที่ส าคญั
ของท้องถิ่น และ
แสดงความกตัญญู
แก่ผู้สูงอายุในต าบล 
 

ผู้สูงอายุในต าบล 
จ านวน ๓๐๐ คน 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล  
 
 
 
 
 

เยาวชนและ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีที่ส าคญั
ของท้องถิ่น และ
แสดงความกตัญญู
แก่ผู้สูงอายุในต าบล 

ส านักปลดั 
 
 
 

๒ โครงการแหเ่ทียนพรรษา
ประจ าต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 
 
 

เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีของ
ประชาชนและผู้น า 
 
 
 

ประชาชน เยาวชน
และผู้น าชุมชน 
จ านวน ๑๐๐ คน 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
เยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 
 
 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและ
แสดงออกถึง
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
รวม 

 
๒  โครงการ 

  ๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

๒๙๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ๕.๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และประเพณีท้องถิ่น 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว… 
๑.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการสงกรานต์ประจ า
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 
  
 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีที่ส าคญั
ของท้องถิ่น และ
แสดงความกตัญญู
แก่ผู้สูงอายุในต าบล 
 

ผู้สูงอายุในต าบล 
จ านวน ๓๐๐ คน 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล  
 
 
 
 
 

เยาวชนและ
ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีที่ส าคญั
ของท้องถิ่น และ
แสดงความกตัญญู
แก่ผู้สูงอายุในต าบล 

ส านักปลดั 
 
 
 

๒ โครงการแหเ่ทียนพรรษา
ประจ าต าบลเขาสามสิบหาบ 
 
 
 
 

เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีของ
ประชาชนและผู้น า 
 
 
 

ประชาชน เยาวชน
และผู้น าชุมชน 
จ านวน ๑๐๐ คน 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
เยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 
 
 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและ
แสดงออกถึง
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
รวม 

 
๒  โครงการ 

  ๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

   



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี... ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๑.๑.๑ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖...การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ … 
           ๑.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เกษตรกรจ านวน 
๒๐๐ ราย 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

เกษตรกรใน
ต าบล 
 
 

เกษตรกรมี
ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
น าไปปฏิบตั ิ

ส านักปลดั 
 
 
 

๒ โครงการอบรมสร้างเสริม
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 
 
 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
เขาสามสิบหาบ
จ านวน ๑๐๐ คน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้น าชุมชน
และประชาชน
ในต าบลเขา
สามสิบหาบ 

ประชาชนใน
ต าบลมรีายได้
และมีอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

๓ โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมรีายได้และมี
อาชีพเพิ่มขึ้น 
 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลเขา
สามสิบหาบจ านวน 
๑๐๐ คน 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ผู้น าชุมชน
และประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ 
 
 
 

ประชาชนใน
ต าบลมรีายได้
และมีอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                   ๒๙๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี... ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๑.๑.๑ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖...การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ … 
           ๑.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบลได้
ศึกษาและเรียนรู้การ
จัดตั้งกลุ่มจากต้นแบบ
ที่มีประสบการณ ์

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบล
เขาสามสิบหาบ
จ านวน ๑๐๐ คน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  
 

๑๐๐,๐๐๐ 
  

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

ผู้น าชุมชน
และ
ประชาชน
ต าบลเขา
สามสิบหาบ 

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ในต าบลมีความรู้ในการ
จัดตั้งและการบริหาร
จัดการกลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
 
 
 

๕ โครงการสนับสนุนกองทุน
หมุนเวียนกลุม่อาชีพ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ 

ประชาชนในต าบล
จ านวน ๓๐๐ คน 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
ต าบล 
 
 

ประชาชนในต าบลมีทุน
หมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

ส านักปลดั 
 
 
 

๖ โครงการอบรมการตั้งกลุ่ม
อาชีพ 
 
 
  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมี
แนวความคิดใหม่ๆ ที่
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

ประชาชนในต าบล
จ านวน ๘๐ คน 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
ต าบล 
 
 

ประชาชนมีความรู้และมี
แนวความคิดใหม่ๆ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัตั้ง
กลุ่มอาชีพ 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
รวม 

 
๖  โครงการ 

- - ๖ โครงการ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการ 
๗๐๐,๐๐๐ 

- - - 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๒๙๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ 
บ้านเขาสามสิบหาบ 
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
ไปหมู่ที่ ๑บา้นเขาสูง
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
เชื่อม ต าบลโคก
ตะบอง อ าเภอท่า
มะกา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการใช้ถนน
ดังกล่าวให้กับประชาชน
ในต าบลเขาสามสิบหาบ
และต าบลใกลเ้คียง  
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นใน
การใช้เส้นทางดังกล่าว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 80  ตน้ 

4,๐๐๐,๐๐๐  4,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น  

การคมนาคม
ขนส่งและ
เดินทางของ
ประชาชน
สะดวกขึน้ 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๒๙๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนนุและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒ โครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ 
บ้านเขาสามสิบหาบ 
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
ไปหมู่ที่ ๒ บ้านเขา
พระ  ต าบลเขา
สามสิบหาบ เชื่อม 
ต าบลโคกตะบอง 
อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการใช้ถนน
ดังกล่าวให้กับประชาชน
ในต าบลเขาสามสิบหาบ
และต าบลใกลเ้คียง  
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นใน
การใช้เส้นทางดังกล่าว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน ๔๕  ต้น 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น  

การคมนาคม
ขนส่งและ
เดินทางของ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

3 โครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ 
บ้านเขาสามสิบหาบ 
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
ไปหมู่ที่ 8 บ้านเขา
ช่อง ต าบลเขาสามสิบ
หาบ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการใช้ถนน
ดังกล่าวให้กับประชาชน
ในต าบลเขาสามสิบหาบ
และต าบลใกลเ้คียง  
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นใน
การใช้เส้นทางดังกล่าว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 89  ตน้ 

4,2๐๐,๐๐๐  4,2๐๐,๐๐๐ 
 

 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น  

การคมนาคม
ขนส่งและ
เดินทางของ
ประชาชน
สะดวกขึน้ 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

4 โครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองพงษ์  
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
เชื่อม ต าบลหวาย
เหนียว  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัด
กาญจนบุร ี

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการใช้ถนน
ดังกล่าวให้กับประชาชน
ในต าบลเขาสามสิบหาบ
และต าบลใกลเ้คียง  
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  และ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นใน
การใช้เส้นทางดังกล่าว 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน ๔๕  ต้น 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น  

การคมนาคม
ขนส่งและ
เดินทางของ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ   - 9,๐๐๐,๐๐๐ - - -    



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ ๑ 
บ้านเขาสูง ต าบลเขาสามสิบ
หาบ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมหมู่
ท่ี ๖   ต าบลพังตรุ อ าเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐   เมตร  

๔,๐๐๐,๐๐๐  - 
 

- - -  ๑. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชนท่ีพึง
พอใจ  
๓. ร้อยละที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

๑. ประชาช
นเดินทาง
สะดวก 
๒. ท าให้
อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ 
บ้านเขาสามสิบหาบ ต าบล
เขาสามสิบหาบ อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
เชื่อมหมู่ท่ี ๘ บ้านใต้วัด 
ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๗,๓๐๐   เมตร 

๘,๗๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

- - - 
 

๑. ร้อยละ 
ของประชาชนเดินทาง
สะดวก 
๒. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ  
๓. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
๒. ท า 
ให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่
ท่ี ๖  เรียบคลอง
ชลประทาน ต าบลเขา
สามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี ๖  
เรียบคลองชลประทาน 
ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 758 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,032.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด  
 

2,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 
 

๑ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
๒ท าให้
อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  บ้านเขาสูง  
หมูท่ี่ ๑  - บ้านเขาช่อง หมู่
ท่ี ๖ ต าบลเขาสามสิบหาบ 
อ าเภอท่ามะกา เชื่อมหมู่ท่ี 
๖ ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น  
ถนนกว้าง ๖.๐๐  
เมตร   
ยาว ๒,๖๐๐  เมตร   
 
 
  

- - 
 

-  
   

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 
   

- ๑. ร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ
ของประชาชน
ท่ีพงึพอใจ 
๓. ร้อยละท่ี
อุบัติเหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๓. ท าให้
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ 
บ้านเขาพระ  
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  
เมตร   ยาว ๒,๐๐๐  
เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

-  
  

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
  
 

- ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
๔. ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) หมู่ท่ี 1 
ไปหมู่ท่ี 8 ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ท่ี 1 ไป
หมู่ท่ี 8 ถนนกว้าง 
6.00 เมตร จ านวน 2 
ช่วง ยาวรวม 2,840 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
17,040 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-03  

9,000,000 - 
 

- 
  
   

-  - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
๓.ร้อยละที่
อบุัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) หมู่ท่ี 2 
เชื่อมต าบลพงตึก  
อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หมู่ท่ี 2 
เชื่อมต าบลพงตึก ถนน
กว้าง 6.00 เมตร ยาว
รวม 1,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-03  

- - 
 

2,000,000 
  
   

2,000,000  - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
๓.ร้อยละที่
อบุัติเหตุลดลง 

1.ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
2.ท าให้ 
อุบติัเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  หมู่ท่ี ๑ 
  - บ้านเขาสูง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เสน้  
ถนนกว้าง 3.50  
เมตร   
ยาว 250  เมตร   
 
 
  

- - 
 

500,000  - - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัตเิหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒ 
บ้านเขาขี้คราด 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง 4.00  
เมตร   ยาว 4๐๐  
เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

1,009,000 
 

- - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดนิทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  หมู่ท่ี 3   
- บ้านเขาสามสิบหาบ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น  
ถนนกว้าง 3.50  
เมตร   
ยาว 250  เมตร   
 
 
  

- - 
 

500,000  - - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  
- บ้านเขาสามสิบหาบ 
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง 4.00  
เมตร   ยาว 3๐๐  
เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

756,600 
 

- - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๐๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  หมู่ท่ี 4  
 - บ้านเขาสามสิบหาบ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น  
ถนนกว้าง 3.50  
เมตร   
ยาว 250  เมตร   
 
 
  

- - 
 

500,000  - - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองพงษ์ 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง 4.00  
เมตร   ยาว 23๐  
เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

510,000 
 

- - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  สายขหมู่ท่ี 
6 เรียบคลองชลประทาน 
   

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ท่ี 6 เรียบ
คลองชลประทาน 
ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
758.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,032.00 ตร.ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ตาม
แบบ อบต.ก าหนด  

2,000,000 - 
 

-  - - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม   
หมู่ท่ี 7   
- บ้านเขากระอาง 

เพือ่ใหถ้นนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เสน้  
ถนนกว้าง 4.00  
เมตร   
ยาว 230  เมตร   
 
 
  

- - 
 

510,000  - - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพงึ
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 
บ้านหนองเกวียนหัก 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง 3.50  
เมตร   ยาว 25๐  
เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

500,000 
 

- - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ท่ี 5 ไปหมู่ท่ี 4 ต าบล
เขาสามสิบหาบ อ าเภอ     
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าวงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู่ท่ี 5 
ไปหมู่ท่ี 4 ต.เขาสามสิบ
หาบ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาทง
ข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
15,000 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 
ป้าย ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 
 

9,500,000 - 
 

- 
  
  

 

- 
  
  
 

- 
 

๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
ร้อยละท่ี
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนนุและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overley) หมู่ท่ี ๒ บ้านเขา
พระ ต าบลเขาสามสิบหาบ 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๖ ต าบลพง
ตึก อ าเภอท่ามะกา  จังหวัด
กาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เสน้ 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑,๕๐๐  เมตร   
 
 
 
  

- - 
 

- 
  
   

๓,๖๐๐,๐๐๐ 
  

   

- ๑ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๑ ร้อยละ
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๒ ร้อยละท่ี
อุบัติเหตุลดลง  

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Overley) หมู่ท่ี ๒ บ้านเขา
พระ ต าบลเขาสามสิบหาบ 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๕ ต าบลพง
ตึก อ าเภอท่ามะกา  จังหวัด
กาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐  เมตร   
 
 
 
 
 

- - 
 

- 
  
 

๕,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

- ๑ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
๓ร้อยละท่ี
อุบัติเหตุลดลง 
 

๑ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒ท าให้ 
อุบัติเหตุ 
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ  

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70    

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) หมู่ท่ี 5 
ไปหมู่ท่ี 3 ต าบลเขาสาม 
สิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อใหถ้นนได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต (Overlay) 
หมู่ท่ี 5 ไปหมู่ท่ี 3 ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 955 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลท่าง
กว้างข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,775 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-03  

2,000,000.- - 
 

- 
  
   

-  - ๑.ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 
๓.ร้อยละที่
อบุัติเหตุลดลง 

1.ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
2.ท าให้ 
3. อุบติัเหตุ

ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสาย
สะพานหนองหิน - วัดเขาสูง 
หมู่ท่ี ๑  ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร 
ยาว ๓,๐๗๔  เมตร  
หนา  ๐.๐๕  เมตรหรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑๘,๔๔๔  ตารางเมตร 
พิกัด   
จุดเริ่มต้น   
N ๑๓.๘๕๗๑๘๑    
E ๙๙.๗๒๒๓๓๑ 
จุดส้ินสุด   
N ๑๓.๘๕๙๖๐๒    
E ๙๙.๗๐๓๓๖๔ 
  

- - 
 

๗,๒๒๐,๐๐๐ 
  
   

- - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๑. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสาย หมู่
ท่ี ๑ ไป หมู่ท่ี ๘ ต าบลเขา
สามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร  
ยาว ๒,๘๔๖  เมตร  
หนา  ๐.๐๕  เมตรหรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๑๗,๐๗๖  ตารางเมตร 
พิกัด   
จุดเริ่มต้น   
N ๑๓.๘๕๗๔๖๐   
E ๙๙.๗๒๒๘๓๘ 
จุดส้ินสุด   
N ๑๓.๘๗๓๖๓๗    
E ๙๙.๗๐๖๘๓๒ 
  

- ๖,๖๗๗,๐๐๐ 
 

 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสาย หมู่
ท่ี ๘  บ้านเขาช่อง - หมู่ท่ี ๓  
บ้านเขาสามสิบหาบ  ต าบล
เขาสามสิบหาบ อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร
ยาว ๓,๕๔๖  เมตร    
หนา  ๐.๐๕  เมตรหรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๒๑,๒๗๖  ตารางเมตร   
พิกัด   
จุดเริ่มต้น   
N ๑๓.๘๕๗๔๖๐    
E ๙๙.๗๒๒๘๓๘ 
จุดส้ินสุด   
N ๑๓.๘๗๓๖๓๗    
E ๙๙.๗๐๖๘๓๒ 
 
  

- ๘,๓๒๐,๐๐๐ 
 

 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒.ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๔. ร้อยละที่ 
อุบตัิเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๘                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 

ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการก่อสร้างอาคาร  
คสล. จอดรถยนต์ ๒ 
ช้ัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบหาบ 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

เพื่อให้มีอาคารจอดรถท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคาร คสล.
จอดรถยนต์ ๒  ชั้น 
ขนาดอาคารกว้าง 
๑๒.๐๐  เมตร ยาว 
๒๐.๐๐  เมตร  

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

- - - 
 

 

๑. ประชาชน 
ท่ีมาติดต่อ
ราชการมี
สถานท่ีจอดรถ 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. องค์การ 
บริหารส่วน
ต าบลมีสถานท่ี
จอดรถน้ า 

๑. มีอาคารท่ี 
จอดรถน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
๒. ท าให้
ประชาชน
สะดวกในการ
จอดรถเวลา
มาติดตอ่
ราชการ 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๑๙                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสายบ้าน
เขากระอาง หมู่ท่ี 7 ไปหมู่ท่ี 
5 บ้านหนองพงษ์  ต าบล
เขาสามสิบหาบ  อ าเภอ   
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร
ยาว 1,๒๐๐  เมตร  

- 3,000,000 
 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๒  
บ้านเขาพระ ไปหมู่ท่ี ๗ 
บ้านเขากระอาง ต าบลเขา
สามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๖๐๐   เมตร  

๖,๐๐๐,๐๐๐  - 
 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๔. ร้อยละที่
อบุัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัตเิหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๐                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสายบ้าน
หนองหิน  – บ้านเขาสูง  
หมู่ท่ี ๑ ช่วงท่ี ๑ ต าบลเขา
สามสิบหาบ  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เสน้ 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร
ยาว ๒๘๓  เมตร  

-  ๘๐๐,๐๐๐ 
  

 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓. ร้อยละที่ 
อุบตัิเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๒๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสายบ้าน
ปลักประดู่ หมู่ท่ี เชื่อม 
ต าบลพังตรุ  อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๘.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๕๐๐  เมตร  

-  - 
  

 

- 
   

๗,๐๐๐,๐๐๐ 
   

- 
 

๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๑.ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๑                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีต ถนนสาย
บ้านหัวรอ – บ้านเขาสูง  
หมู่ท่ี ๓ ไปหมู่ท่ี ๑ ต าบล
เขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร
ยาว ๒๐๐  เมตร  

๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดนิทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสายบ้าน
หนองหิน  – บ้านเขาสูง  
หมู่ท่ี ๑ ช่วงท่ี ๑ ต าบลเขา
สามสิบหาบ  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร
ยาว ๒๘๓  เมตร  

-  ๘๐๐,๐๐๐ 
  

 

- - - ๓. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๔. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๕. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๖. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๗. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๒                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร คอนกรีต   ถนน
สายบ้านหนองหิน  – บ้าน
เขาสูง  หมู่ท่ี ๑ ช่วงท่ี ๒ 
ต าบลเขาสามสิบหาบ  
อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๔.๐๐  เมตร
ยาว ๒๒๓  เมตร  

- - 
  

 

๗๐๐,๐๐๐ 
   

- - ๑. รอ้ยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อบุัติเหตุลดลง 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๖ 
ไปหมู่ท่ี ๕ ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนไดม้าตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๘๐๐  เมตร  

- - 
  

 

๕,๙๐๐,๐๐๐ 
   

- - ๑. ร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ท าให้อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๓                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly)   ถนนสาย
บ้านเขาช่อง หมู่ท่ี ๖  – 
บ้านหนองเกวียนหัก 
  หมู่ท่ี  ๘ ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๘.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๑๗๕ เมตร  

- - 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
   

- - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 
๓. ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒. ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

ส่วนโยธา 

๓๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต (Overly) ถนนสายบ้าน
เขาช่อง  – บ้านเขาสามสิบ
หาบ  หมู่ท่ี ๘ ไปหมู่ท่ี ๔ 
ช่วงท่ี ๑ ต าบลเขาสามสิบ
หาบ  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เสน้ 
ถนนกว้าง ๖.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๔๓๔   เมตร  

๓,๕๐๐,๐๐๐ - - - - 
 
 
 

 

๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓. ร้อยละที่ 
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

ส่วนโยธา 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๔                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีต   ถนน
สายบ้านเขาช่อง  – บ้านเขา
สามสิบหาบ  หมู่ท่ี ๘ ไปหมู่
ท่ี ๔ ช่วงท่ี ๒ ต าบลเขา
สามสิบหาบ  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร
ยาว ๑,๓๐๐  เมตร  

- ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
  

 

- - - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓. รอ้ยละที ่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ 
อบุัติเหตุลดลง 

ส่วนโยธา 

๓๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรคอนกรีต  ถนน
สายบ้านหนองสีชมพู  – 
บ้านเขาสามสิบหาบ  หมู่ท่ี 
๔ ไปหมู่ท่ี ๓ ต าบลเขา
สามสิบหาบ  อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนจ านวน ๑ เส้น 
ถนนกว้าง ๓.๐๐  เมตร
ยาว ๔๐๐   เมตร  

- - 
  

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
   

- - ๑. ร้อยละ 
ของประชาชน
เดินทางสะดวก 
๒. ร้อยละ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจ  
๓. ร้อยละที ่
อุบัติเหตุลดลง 

๑. ประชาชน 
เดินทางสะดวก 
๒.ท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

ส่วนโยธา 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๕                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 10๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๘ โครงการขุดสระเก็บ
กักน้ าเพื่อการอุปโภค
และบรโิภคและดาด
คอนกรีตคลองส่งน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ืออุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอทั่วถึง 

ขุ ด ส ร ะ กั ก เก็ บ น้ า                        
สระกว้ า ง๔ ๔ เมต ร 
ยาวรวม๑๙๒ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๘.๙๐เมตร  
พร้อมดาดคอนกรีตส่ง
น้ า  คลองกว้าง ๒.๐๐
เมตร ยาวรวม ๑๕๐ 
เม ต ร   ลึ ก  ๑ .๐ ๐ 
เมตร  
 
 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 

ประชาชนมีชน
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ได้มาตรฐาน 
 
 
 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๖                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓9 โครงการติดตั้งประปา
หอถังเหล็ก หมู่ท่ี 5 จุด
ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ืออุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก  ขนาดความจุ 
30 ลบ.ม. สูง 30 ม. 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ซัม
เ ม อ ส์ )  ข น า ด  2 
แ ร งม้ า  จ า น วน  1
เครื่อง พร้อมติดป้าย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการ รายละเอียด
ต าม แ บ บ ท่ี  อ บ ต .
ก าหนด 

- - 5๐๐,๐๐๐ -  ประชาชนมีชน
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ได้มาตรฐาน 
 
 
 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 

                                                                                                                                    ๓๒๗                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเขตจังหวดักาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนา...ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิ 
ชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

40 โครงการติดตั้งประปา
หอถังเหล็ก หมู่ท่ี 5 จุด
ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ืออุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาหอถัง
เหล็ก  ขนาดความจุ 
30 ลบ.ม. สูง 30 ม. 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ซัม
เ ม อ ส์ )  ข น า ด  2 
แ ร งม้ า  จ า น วน  1
เครื่อง พร้อมติดป้าย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการ รายละเอียด
ต าม แ บ บ ท่ี  อ บ ต .
ก าหนด 

- - - 550,000 - ประชาชนมีชน
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ได้มาตรฐาน 
 
 
 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

รวม 40  โครงการ 
  

5 โครงการ 
22,700,000 

8 โครงการ 
28,297,000 

20 โครงการ 
82,125,000 

5 โครงการ 
28,100,000 

2 โครงการ 
11,100,000 

  
  



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๒๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
 

 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๒๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๒๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนด
ไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
 
 
  

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึ ง  (๑)  มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท.  

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๔ ๒๕๗๐ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (113 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

243 19,002,150 

46.50 68.48 68.48 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

158 17,049,057 

3 จากเงินสะสม 7 818,000 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 158 +  
- เงินสะสม  =    7 

165 17,867,057 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 106 + 
- เงินสะสม =     7 

113 12,248,548.79 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (๕๗ โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖๑ ๑๑,๑๔๔,๓๕๐ 

๙๓.๔๔ ๙๓.๔๔ ๙๓.๔๔ 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ ๕๕ ๙,๗๙๖,๓๐๐ 
3 จ่ายขาดเงินสะสม ๖ ๘๙๙,๗๐๐ 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = ๕๕ +  
- เงินสะสม  =  ๖ 

๖๑ ๑๐,๖๙๖,๐๐๐ 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ๕๑ + 
- เงินสะสม =    ๖ 

๕๗ ๑๐,๒๒๖,๗๗๖.๐๗ 
(๙,๓๕๙,๐๗๖.๐๗ + 

๘๖๗,๗๐๐) 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๓๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (๔๕ โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ (๔๓+
๑)  = ๔๙  

๔๙ 
 

1๒,๐๔๙,๓๐๐ 
(1๑,๘๙๙,๓00+ 

150,000) 

๙๑.๘๔ ๙๑.๘๔ ๙๑.๘๔ 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ ๔๙ ๑๐,42๙,๗๙๔ 
3 จ่ายขาดเงินสะสม ๖ ๑,๘๑๗,๓๐๐ 
4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = ๓๙ + 
- เงินสะสม =    ๖ 

๔๕ ๑๐,๙๐๔,๓๒๕ 
(๙,๐๙๙,๘๒๕+ 
๑,๘๐๔,๕๐๐) 

 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.........โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ 
(28+10)  = ๓8  

38 
 

9,560,๗75  
 

   
2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 35 9,420,๗75 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ   
  

 
 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๓๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (..........โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
+ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2, 3 
(20+12) 

32 4,588,300 

   
2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 29 4,088,354 
3 จ่ายขาดเงินสะสม   
4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ    
  

 
 
 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย 

น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรค
มือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ
ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๓๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 

(๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยัง
ไม่ครบ  ผลจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

(๑)  ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
 

9,880 

 
 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๔๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 

(๒)  ด้านลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

๑. โครงการประชุมประชาคม จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2,750 
๒. โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาล  

(วันปีใหม่และวันสงกรานต์) 
20,000 

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 286,380 
๔. โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาเด็กไทยด้ายเทคโนโลยี 

 (โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ) 
35,000 

๕. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (โรงเรียนบ้านหนองหิน) 35,000 
๖. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) 
1,810,000 

๗. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
ของอ าเภอท่ามะกา 

25,000 

๘. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 5,000 
๙. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5,778 

๑๐. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ 

7,078 

๑๑. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

9,202 

12. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
 และวันพ่อแห่งชาติ 

8,988 

13. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 8,192 
14. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9,202 
15. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
18,000 

 
16. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,862,800 
17. เบี้ยยังชีพความพิการ 1,449,800 

 
 
 
 
 
 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๔๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 (๓)  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 59,000 
2. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.เขาสามสิบหาบหลังเก่า 211,700 
3. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอาง 99,000 
4. โครงการติดตั้งแผงตาข่ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ 33,900 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1) 157,000 
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 2) 130,000 
7. โครงขุดลอกคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 1 95,000 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3 49,000 
9. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3 29,000 

10. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 3 100,000 
11. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 18,000 
12. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 1 56,000 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด น้ าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 45,000 
14. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 39,000 
15. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 6 แห่งที่ 1 140,000 
16. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 115,000 
17. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1 157,000 
18. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 1) 157,000 
19. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 2) 157,000 
20. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 3) 157,000 
21. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 3 157,000 
22. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 346,000 
23. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4 เส้นที่ 2 314,000 
24. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4 เส้นที่ 3 347,000 
25. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5 เส้นที่ 3 157,000 
26. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5 เส้นที่ 4 157,000 
27. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6 เส้นที่ 1 78,000 
28. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6 เส้นที่ 2 78,000 
29. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7 เส้นที่ 1 78,000 
30. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7 เส้นที่ 2 78,000 
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 497,000 
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 2 (เส้นที่ 1) 368,000 
33. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นที่ 2) 461,000 
34. โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 4 170,000 



    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   หน้า ๓๔๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

 
 

(4)  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 16,350 
๒ โครงการส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพ 15,000 
๓ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 18,782 

 
 
 
 
 
    
 
     

 


