
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภยั การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกอ่างเก็บน้า้

วงัภูหนีบ
เพือ่ให้ประชาชนมี
น้า้อุปโภค บริโภค 
และท้าการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

งานขุดลอก พร้อมถม
เกล่ียเป็นคันสระ ให้
ได้ขนาดรูปร่างและ
รายละเอียดตามแบบ
 ปริมาณขุดดินต่อบ่อ
ไม่น้อยกวา่ 101,375 
ลบม. พกิัด 
N1871525 E730014

5,240,000     5,240,000     5,240,000     5,240,000     ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้น้า้มี
ความพงึพอใจ

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้า้อุปโภค 
บริโภค และท้า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

รวม 1 โครงการ  -  - 5,240,000    5,240,000    5,240,000    5,240,000     -  -

2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบประมาณ

     2. ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาดา้นแหล่งน้้า

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส้าหรับ ประสานโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภยั การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 วางท่อระบายน้า้

พร้อมบ่อพกั
เพือ่ป้องกันปัญหา
น้า้ท่วมขัง

รางระบายน้า้  หมู่ที่ 8
 - หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 
9 - หมู่ที่ 10 บ้านวงั
บาล

     8,245,700      8,245,700      8,245,700      8,245,700 ร้อยละ 80 
ของปัญหาน้า
ท่วมขังลดลง

ปัญหาน้า้ท่วมขัง
ลดลง

2 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ 6 บ้านหนอง
ไผ่ ต้าบลวงับาล 
เชื่อมต้าบลหินฮาว

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล. สายบ้าน
หนองไผ่เชื่อมบ้านหิน
ฮาว ขนาดกวา้ง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม.  พกิัด 
N1872484 E735083

     3,400,000      3,400,000      3,400,000      3,400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนนมี
ความพงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

รวม 2 โครงการ  -  - -  11,645,700  11,645,700  11,645,700  11,645,700   -  -

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส้าหรับ ประสานโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์

     3. ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคามมัน่คงของคนและชุมชนอย่างทัว่ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีการกีฬาและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างอาคาร 

ศพด. อบต.วงับาล
เพือ่ให้มีอาคาร
เรียนเพยีงพอต่อ
จา้นวนนักเรียน

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 
81-100 คน (สถ.ศพด.
3) แบบไม่ตอกเข็ม

2,274,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้งานมี
ความพงึพอใจ

มีอาคารเรียน
เพยีงพอต่อ
จา้นวนนักเรียน

รวม 1 โครงการ  -  - -  -            2,274,000    -            -             -  -

4.5   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์

     4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคมความเข้มแข็งของชุมชน และความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
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กองช่าง / 
อบจ.พช.

 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส้าหรับ ประสานโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์
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กองช่าง / 
อบจ.พช.

กองช่าง / 
อบจ.พช.

 -

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส้าหรับ ประสานโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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กองช่าง/ กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น

 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตา้บลวังบาล อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์
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