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ค าน า 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  
มาตรา ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕49 หมวด  ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น .เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

  เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ด าเนินการจัดท านั้น ยังมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันและ
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลฯ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

  เทศบาลต าบลตากฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าอย่างแท้จริงต่อไป 
 
        
        คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้า 
                   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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ส่วนท่ี 1 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

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

ตามที่เทศบาลต าบลตากฟ้า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)          
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลฯ อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ พัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เทศบาลฯ สามารถ
ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
เนื่องด้วยการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เต็มศักยภาพ 

 

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้ด าเนินการจัดท านั้นยังมี
แผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เทศบาลต าบลตากฟ้าจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า ขึ้น 

 
กฎหมาย ระเบียบ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้  

ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู ้บริหารประกาศใช้ให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  
 



       
        

                                     -2- 
ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาล มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบการ

พัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบล
ตากฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา 

 



หน้า ๓  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
  

ส่วนที่ 2 
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

1.5 แผนงาน เคหะชุมชน             
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
 

- - - - - - - - 3 817,000 3 817,000 

1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

            

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - 1 370,000 1 370,000 
1.9 แผนงาน การพาณชิย์             
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - 1 60,000 1 60,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 5  5 1,247,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



หน้า ๕  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 

แบบ ผ.02 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๖  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5     แผนงาน เคหะชุมชน 
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง หน้า 91 ล าดับที่ 45 

 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

45 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า  
ซอยศูนย์วิจัย 
(เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ค.ส.ล. ขนาด 0.30 
เมตร ระยะ 100 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล-
ต าบลตากฟ้า 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน 

น้ าไหลได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

รวม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



หน้า ๗  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าและวาง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยศูนย์วิจัย  
(เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง) 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดปากรางกว้าง 
๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๕ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
และวางท่อ ค.ส.ล. เส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง ๑๘ เมตร  

 

- - - - 350,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน 

น้ าไหลได้
สะดวกไม่ทว่ม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

รวม - - - - 350,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๘  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง หน้า 81 ล าดับที่ 16 

 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า และท่อ
ระบายน้ า บริเวณ
ด้านข้างร้าน 
สหมิตรค้าไม้  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 ของ
ความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได้
มาตราฐาน 

กองช่าง 

รวม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการวางท่อ 
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยสหมิตรค้าไม้  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ระยะทาง 
๑๑๐ เมตร 

- - - - 380,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน 

น้ าไหลได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

รวม - - - - 380,000    
 
 
 



หน้า ๙  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง หน้า 92 ล าดับที่ 48 

 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงการขุดคูระบายน้ า
พร้อมวางท่อระบายน้ า
บริเวณท้ายซอย 
พัฒนา 5   
(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาหมี) 

เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ขุดคูระบายน้ าพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าบริเวณท้าย
ซอยพัฒนา 5  
ระยะทาง 240 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน 

น้ าไหลได้
สะดวกไม่ท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

รวม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการขุดลอก 
คูระบายน้ าพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าบริเวณ
ท้ายซอยพัฒนา 5   
(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาหมี) 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม
วางท่อระบายน้ าบริเวณทา้ย
ซอยพัฒนา 5 ระยะทาง 
315 เมตร ลึกเฉลี่ย  
1.50 เมตร 
หรือดินขุดไม่น้อยกว่า  
470 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

- - - - 870,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน 

น้ าไหลได้
สะดวกไม่ทว่ม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

รวม - - - - 870,000    
 



หน้า ๑๐  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
1.8  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง หน้า 120 ล าดับที่ 10 

 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. บริเวณ 
ข้างซอย อตก.   
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสง่
สินค้า 

กว้าง 4 เมตร ยาว 290 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 1,160 
ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้ 

969,000 969,000 969,000 969,000 969,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มข้ึนของ
ถนนที่ได้
มาตราฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
คมนาคมขนสง่ 

กองช่าง 

รวม 969,000 969,000 969,000 969,000 969,000    
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. บริเวณ 
ข้างซอย อตก.   
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า 

กว้าง 4 เมตร ยาว 130 
เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

- - - - 370,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพ่ิมข้ึนของ
ถนนที่ได้
มาตราฐาน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนส่ง 

กองช่าง 

รวม - - - - 370,000    



หน้า ๑๑  

 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลตากฟ้า]   
 

 
1.9  แผนงาน การพาณิชย์ 
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง หน้า 132 ล าดับที่ 4 

 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา เป็นขนาด  
2 นิ้ว บริเวณซอยถนน
โค้งพัฒนา ซอย 6   
(เสนอโดยชุมชนโค้งพัฒนา) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
น้ าประปาให้มี
คุณภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ชนาดเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 490 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของ
ประชาชนมี
น้ าประปา
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองการ
ประปา 

รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
 

ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา เป็นขนาด 2 
นิ้ว บริเวณซอยถนน
โค้งพัฒนา ซอย 6   
(เสนอโดยชุมชนโค้งพัฒนา) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
น้ าประปาให้มี
คุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา  
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 570 เมตร 

- - - - 60,000 ร้อยละ 90 
ของ
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองการ
ประปา 

รวม - - - - 60,000    
 
 

 



 

 

 

 


