
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 พฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  3  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.สายล าโพงท่ี 2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน:  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชมุชน (แนวทางที ่2 สงัคมมคีวามเขม้แขง็ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโ
ครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงานรั
บผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเครอืขา่ยชมุชน
ป้องกนัปัญหาครอบครวั 

เพื่อส่งเสรมิเครอืขา่ย
ชุมชนเฝ้าระวงัปัญห
าครอบครวั 

ประชาชนต าบ
ลสายล าโพง 

- 
 

- ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้รว่มโ
ครงการมคีวา
มพงึพอใจ 

คนในชมุชนมคีวา
มรกัสามคัคกีนั 

ส านักปลดั 

๒ โครงการอบรมพฒันาคว
ามรูท้กัษะชวีติเสรมิสรา้
งภูมคิุม้กนัรูเ้ท่าทนัสื่อใ
นยุคดจิทิลั 

เพื่อพฒันาความรูแ้ล
ะสรา้งภูมคิุม้กนัในกา
รด าเนินชวีติ 

ประชาชนต าบ
ลสายล าโพง 

- 
 

- 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้รว่มโ
ครงการมคีวา
มพงึพอใจ 

น าความรูท้ไีดม้า
พฒันาหมู่บา้นมคี
วามเขม้แขง็มากขึ้
น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการอนุรกัษ์และส่งเ
สรมิภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

เพื่อพฒันาความรูแ้ล
ะส่งเสรมิภูมปัิญญาท้
องถิน่ในการด าเนินชี
วติ 

ประชาชนต าบ
ลสายล าโพง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้รว่มโ
ครงการมคีวา
มพงึพอใจ 

น าความรูท้ไีดม้า
พฒันาหมู่บา้นมคี
วามเขม้แขง็มากขึ้
น 

ส านักปลดั 

4 โครงการพฒันาศกัยภา
พกลุ่มสตร ี

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
กลุ่มสตรใีนต าบลให้
ดขีึน้ 

กลุ่มสตรใีนต า
บลสายล าโพง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้รว่มโ
ครงการมคีวา
มพงึพอใจ 

น าความรูท้ไีดม้า
พฒันากลุ่มสมคีว
ามเขม้แขง็มากขึ้
น 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 พฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  3  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.สายล าโพงท่ี 2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน:  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชมุชน(แนวทางที ่1 ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาอาชพี) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโ
ครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงานรั
บผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ

เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอายุใหด้ขีึน้ 

ผูส้งูอายุต าบลสา
ยล าโพง 

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

ผูส้งูอายุต าบลสายล า
โพงมคีุณภาพชวีติที่
ดขีึน้ 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมอาชพีแก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสรมิอาชพีใหป้ระ
ชาชนต าบลสายล าโพง 

ประชาชนต าบลส
ายล าโพง 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

ประชาชนต าบลสาย
ล าโพงมอีาชพีเสรมิใ
นการด ารงชวีติ 

ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสรมิศกัยภาพบ
ทบาทหน้าทีข่องสภาเดก็แล
ะเยาวชนต าบลสายล าโพง 

เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ
ของเดก็นักเรยีนใหด้ขีึน้ 

นักเรยีนในเขตต า
บลสายล าโพง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

เดก็นักเรยีนต าบลสา
ยล าโพงมศีกัยภาพที่
ดขีึน้ในการด าเนินชวีิ
ต 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุ
นการจดัท าแผนพฒันาระดบั
ทอ้งถิน่ 

เพื่อส่งเสรมิการจดัท าแผ
นพฒันาทอ้งถิน่ระดบัต า
บล 

ประชาชนและผู้
น าต าบลสายล าโ
พง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ระดบัความพงึพ
อใจของประชาช
น 

โครงการมคีวามส าเร็
จ 

ส านักปลดั 
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9 โครงการส่งเสรมิและสนับสนุ
นการจดัท าแผนพฒันาระดบั
หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสรมิการจดัท าแผ
นระดบัหมู่บา้น 

ประชาชนและผู้
น าต าบลสายล าโ
พง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ระดบัความพงึพ
อใจของประชาช
น 

โครงการมคีวามส าเร็
จ 

ส านักปลดั 

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิกา
รท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพต าบลสา
ยล าโพง 

เพื่อส่งเสรมิอาชพีใหป้ระ
ชาชนต าบลสายล าโพง 

ประชาชนต าบลส
ายล าโพง 

- - 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

ประชาชนต าบลสาย
ล าโพงมอีาชพีเสรมิใ
นการด ารงชวีติ 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท่ี 2 พฒันาศกัยภาพทุนมนุษยแ์ละสร้างสงัคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  3  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.สายล าโพงท่ี 2  ด้านการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน:  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชมุชน(แนวทางที ่1 ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาอาชพี) 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโ
ครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงานรั
บผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การกำจัดขยะในครัวเรือนและ
ที่สาธารณะให้ถกูวธิ ี

เพื่อใหค้วามรูก้บัประชา
ชนในการจดัการขยะ 

ประชาชนต าบลส
ายล าโพง 

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

ประชาชนมคีวามรูใ้น
การจดัการขยะ 

ส านักปลดั 

12 โครงการทำความสะอาดถนน

และลำคลอง(ถนนสวยนำ้ใส)ที่

สาธารณะ 

โครงการทำความสะอาดถ

นนและลำคลอง(ถนนสวย

น้ำใส)ที่สาธารณะ 

โครงการทำความส

ะอาดถนนและลำค

ลอง(ถนนสวยน้ำใส

)ที่สาธารณะต ำบล

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 60 
ของผูเ้ขา้ร่วมโค
รงการมคีวามพงึ
พอใจ 

ถนนและล าคลองใน
ต าบลสายล าโพงมคี
วามสะอาด 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายล าโพง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

สำยล ำโพง 

13 โครงการต่อเตมิอาคารศูนย์
พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเ
สรมิอาชพีใหก้บัผูส้งูอายุต า
บลสายล าโพง 

เพื่อต่อเตมิอาคารศูนยพ์ั

ฒนาคุณภาพชวีติและส่ง
เสรมิอาชพีใหก้บัผูส้งูอา
ยุต าบลสายล าโพง 

เพื่อต่อเตมิอาคาร

ศูนยพ์ฒันาคุณภา
พชวีติและส่งเสรมิ
อาชพีใหก้บัผูส้งูอ
ายุต าบลสายล าโพ
งขนาดกว้าง 2.50 

ม.ยาว 20 ม. 

รายละเอียดตามที่ 

อบต.สายลำโพงกำ

หนด 

- 400,000 - - - รอ้ยละของอาคา
รศูนยพ์ฒันาคุณ
ภาพชวีติและส่งเ
สรมิอาชพีใหก้บั
ผูส้งูอายุต าบลสา
ยล าโพงมกีารพั
ฒนา 

อาคารศูนยพ์ฒันาคุ
ณภาพชวีติและส่งเส
รมิอาชพีใหก้บัผูส้งูอ
ายุต าบลสายล าโพงมี
การพฒันา 

ส านักปลดั 

รวมโครงการ  จ านวน  13  โครงการ 100,000 500,000 200,000 200,000 200,000    
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