
๑๐๑ 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว 
ของ ศพด.อบต.
ด่านเกวียน 

เพ่ือให้มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
ที่เพียงพอ 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
84 ตรม. 

- 840,000 - - - ร้อยละ 90 
เด็กก่อนวัย
เรียนรับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

เด็กก่อนวัย
เรียนรับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

- กอง
การศึกษาฯ 
- กองช่าง 

2 ต่อเติมอาคาร
ห้องครัวคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้น
เดียว ศพด.
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่าน
เกวียน 

เพ่ือให้มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
ที่เพียงพอ 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 14 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
70 ตรม. 

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

เด็กมีสถานที่
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ก่อสร้างเสาธง
ด้านข้างอาคาร 
ศพด. อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของ
เด็ก และเป็น
สัญลักษณ์
สําหรับสถานที่
ราชการ 

เสาธงสูงไม่น้อย
กว่า 9 เมตร 
จํานวน 1 ชุด 

100,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ทําให้สถานที่
ราชการมี
ความเป็น
เอกลักษณ์น่า
เลื่อมใส 

กองช่าง 

4 ติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่าง ประตู 
บริเวณภายใน
อาคาร ของ ศพด.
อบต.ด่านเกวียน 

เพ่ือให้ ศพด. มี
ความปลอดภัย 

ติดเหล็กดัด
หน้าต่าง และ
ปรับเปลี่ยน
ประตูพร้อมติด
เหล็กดัด 

150,000 - - - - ร้อยละ 90 
เด็กก่อนวัย
เรียนรับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

ศพด. มีความ
ปลอดภัย 

- กอง
การศึกษาฯ 
- กองช่าง 

5 ปรับปรุงต่อเติม
อาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ด่านเกวียน 

เพ่ือให้มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
ที่เพียงพอ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร/ห้องน้ํา 
ฯลฯ 

- - - - 300,000 ร้อยละ 90 
เด็กก่อนวัย
เรียนรับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

เด็กก่อนวัย
เรียนรับความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิภาพ
ด้านต่างๆ 

- กอง
การศึกษาฯ 
- กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๓ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ก่อสร้างที่จอดรถ
และทางลาด
สําหรับคนพิการ 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้
คนพิการในการ
ติดต่อราชการ 

คนพิการที่มา
ติดต่อราชการ 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของคนพิการ
ที่มาติดต่อ
ราชการมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

คนพิการได้รับ
การจัด
สวัสดิการ มี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเข้ามา
ติดต่อราชการ 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคาร/
โรงจอดรถ สนง.
อบต. 

เพ่ือไว้บริการ
ประชาชนใน
การมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างอาคาร/
โรงจอดรถ สนง.
อบต. 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงต่อเติม
อาคารสํานักงาน 
อบต.ด่านเกวียน 

เพ่ือให้มพ้ืีนที่
เพียงพอในการ
ใช้สอย และการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
สํานักงาน 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ความสะดวกใน
การทํางานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๔ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 ทํารั้วรอบ
อาคาร
สํานักงาน อบต.
ด่านเกวียน 

เพ่ือให้ปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ทํารั้วรอบ
อาคาร
สํานักงาน อบต.
ด่านเกวียน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พนง./
ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ป้องกันอันตราย
และทรัพย์สิน
ของราชการ 

กองช่าง 

10 ติดตั้งกันสาด 
ศพด.อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือป้องกันฝน
สาด และ
แสงแดดให้กับ 
ศพด. 

ติดตั้งกันสาด 
ศพด.อบต.ด่าน
เกวียน 

250,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ป้องกันอันตราย
และทรัพย์สิน
ของราชการ 

กองช่าง 
กอง

การศึกษาฯ 

รวม 10 โครงการ - - 1,600,000 2,040,000 500,000 500,000 800,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากคลอง
ยาง – ลําละลม
บ้านด่านเกวียน 
หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-66) 

2 ก่อสร้างบล้อค
คอนเวิร์ส ช่วง
มูลหลง - คลอง
ยาง หมู่ ๑ 

เพ่ือป้องกันดิน
สไลด์และน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างบล้อค
คอนเวิร์ส 

- 650,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

แก้ไขปัญหาดิน
สไลด์และน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
(2-67) 

3 ก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.ต่อจาก
เดิม สายกุด
เวียน – กุดตะ
เกียด หมู ่๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

360,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
(1-68) 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๐๖ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. สายบ้าน
นายเจือ ปรือ
กระโทก – กุด
ลอนตาล หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. หมู่ 1 

- - - - 82,500 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.บ้านด่าน
เกวียน สายมูล
หลง หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว 365 เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - 687,๐๐๐ - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ํา ฝาย
มูลหลง หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และ
ด้านการเกษตร
ในหน้าแล้ง 

บริเวณฝายมูล
หลง หมู่ที่ ๑ 
บ้านด่านเกวียน 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ป้องกันน้ําท่วม
ขังในพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนดิน
จากที่นายเสรี ปี่
กระโทก – 
คลองจมูกฉีก 
หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 240,600 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง ความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๐๗ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้าน
นายชํานาญ 
บวชกระโทก – 
เหมืองละลม 
หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 190,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง ความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนดิน
เลียบลําน้ํามูล – 
จากวัดด่าน
เกวียน – กุด
โคลน หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,162 
เมตร 
หนา 1 เมตร 

- 129,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง ความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.จากบ้าน
นายชํานาญ ปี่
กระโทก – ที่
นายกชรินทร์ 
หมู่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 72,000 -  ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง ความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๐๘ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 ขยายไหล่ทางลาด
ยางจากปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน – 
แยกชลประทาน
ในหมู่บ้าน หมู่ ๔ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขยายไหล่ทาง
ลาดยางจาก
ปากทางเข้า
หมู่บ้าน – แยก
ชลประทาน 

544,200 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
(1-66) 

12 ปรับปรุงถนน   
ค.ส.ล.และทําท่อ
ลอด หน้าบ้าน
นางสาครและ
บ้านนายสวัสดิ์ 
หมู่ 4 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. หมู่ 4 

50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
(2-66) 

13 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.จากบ้าน
นายสําราญ ปร๋อ
กระโทก – บ้าน
นายสมชาย นิ่ม
กระโทก หมู่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล 

- - - - 200,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๐๙ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน 
หมู่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สถานที่จัด
ประชุม/
กิจกรรมหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน
โนนม่วง หมู่ ๔ 

- - 200,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
พึงพอใจ 

มีสถานที่จัด
ประชุมต่างๆ 

กองช่าง 
(1-68) 

15 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากเหมือง
น้ําหมู่ ๔ - หมู่ 
9 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 133,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-69) 

16 ซ่อมแซมราง
ระบายน้ําจาก
บ้านนายสมหวัง 
– นายสมาน 
หมู่ 4 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมราง
ระบายน้ําจาก
บ้านนายสมหวัง 
– นายสมาน 
หมู่ 4 

- - - - 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 วางท่อลอด
บริเวณฟาร์มไก่ 
นาเจ้อ้อย หมู่ 5 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อลอด - - - - 25,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๐ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 วางท่อลอดบ้าน
นายยนต์ ดอก
กระโทก หมู่ 5 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อลอด - - - - 25,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.จากบ้าน
นางติ๋ว – บ้าน
นายจุลี หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 15 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

22,500 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

20 ขยายไหล่ทาง
จากปากทาง
เหมืองซอย – 
สามแยก หมู่ 9 
,ถมไหล่ทาง หมู่ 
5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 976 เมตร 
หนา 1 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. ช่วงต่อ
จาก ค.ส.ล.เดิม
ไปยังคลองชั่งโค 
บ้านตูม หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 260 เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 828,800 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๑ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
หมู่บ้านวุฒิพร 
ซอย 3 หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ยาว 154 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา ๐.0๕ 
เมตร 

369,600 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-66) 

23 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากบ้าน
ยายสําเภา – 
บ้านนายอาคม 
มณี หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 147,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ซ่อมสร้างแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตจากแยก
ศาลตาปู่ – 
ฟาร์มไก ่หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ยาว 539 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา ๐.0๕ 
เมตร 

- - - 862,400 -- ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(1-69) 

25 ขยายไหล่ทาง
จากทางลงวัด
บ้านตูม – ศพด.
อบต. หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 2 เมตร 
กว้าง 960 
เมตร 
หนา 1 เมตร 

200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-70) 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายเลียบ
คลอง
ชลประทาน ถึง 
สะพานปูน สุด
เขต หมู่ ๕ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000  

เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - 380,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําจาก
บ้านนางสมเจต 
– หนองมะเขือ 
หมู่ 5 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 349 
เมตร 
ยาว 2,300 
เมตร 

- - - 802,700 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

น้ําไมท่่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
(2-66) 

28 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้าน
นายคมสันต์ 
ดวงสูงเนินหมู่ 
๔ ถึงบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - 100,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๓ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบกุดตา
เหล็ก หมู่ ๕ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๒๐๙,๐๐๐ - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยบ้านนาย
สมหมาย – บ้าน
นายบุญธรรม หมู่ 
5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 63 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล. จากบ้าน
นางสุทัศน์ – บ้าน
นายจุลพล หมู่ ๕ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 46 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 110,400 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างโรงสูบน้ํา
ไฟฟ้า จากลํามูล
เข้าคลองชั่งโค 
หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงสูบ
น้ําไฟฟา้ หมู่ ๕ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๔ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก แยกนา นาย
อภิวัฒน์ ทรงศิริ 
ถึง ที่นานาย
สมพงษ์ ด่านกระ
โทก หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 845 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 543,200 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

34 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายหัวทุ่ง
ด่าน ถึง แยกทาง
ลงวัดบ้านตูม หมู่ 
๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.จากบ้าน
นางนงลักษณ์ – 
ที่นายฤทธิรณ หมู่ 
5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. 

- - - 100,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๕ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
บ้านผู้พิการนาย 
ชนิตพล เจ๊กมะดัน 
42/1 บ้านตูม หมู่ 
5 

เพ่ือสวัสดิการ
คนพิการ/
ผู้สูงอายุ 

ซ่อมแซม/
ปรับปรุงบ้านผู้
พิการ จํานวน 1 
หลัง 

50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สวัสดิการ
คนพิการ/
ผู้สูงอายุ 

พมจ./กอง
กอง
สวัสดิการ
สังคม/กอง
ช่าง 

37 ก่อสร้างถนน       
ค.ส.ล.จากบ้านนาย
ทองมาก ซิง กระสัง 
– บ้านนางวันเพ็ญ 
ชิดกระโทก หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 100,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากฟาร์มไก่ – 
บ้านนายทินกฤต 
อินทแพทย์ หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก 

- - - 110,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

39 ต่อเติม/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลา 
SML หมู่บ้าน หมู่ 
๕ 

เพ่ือเป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
หมู่บ้านและได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 10.50เมตร 

- - - 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
ความพึงพอใจ 

เป็นที่ปฏิบัติ
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๖ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนาย
บุญเรือง – สวน
นายสมพงษ์ ด่าน
กระโทก หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก 

283,500 - - 110,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากบ้าน
นายแถม ถึง สวน
ลุงสมร บ้านตูม
หมู่ที ่5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 66 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

48,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

42 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน   
ค.ส.ล. สายหน้า
บ้านนายทวีศักดิ์ 
อาจิณกิจ หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ขยายผิวทาง
พร้อมราง V และ
เททับพร้อมขยาย
รทู่อระบายน้ํา 

50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนดิน
จากโรงสูบ
น้ําประปาเก่า – 
ที่นายมนัส ป้อ
กระโทก หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 236 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

113,280 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๗ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

44 ขยายลาน
เอนกประสงค์ 
บริเวณ ศพด.อบต.
ด่านเกวียนหมู่ 5 

เพ่ือให้มพ้ืีนที่
เพียงพอในการใช้
สอย และการ
ให้บริการประชาชน 

ขยายลาน
เอนกประสงค์ 

- - - - 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ความสะดวก
ในการทํางาน
และให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายเลียบ
คลองชั่งโค ถึง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปเขื่อนยาง 
บ้านตูมหมูท่ี ่5 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 310 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

150,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนดิน 
จากกุดตาเหล็ก หมู่ 
5 ถึงโรงผลิต
น้ําประปาหนอง
บอน หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคม 

ยาว 1,500 
เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

-  - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 ยกระดับถนน     
ค.ส.ล.จากสะพาน
ขาว – ศาลา หมู่ที่ 
6 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

5X150 948,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๘ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

48 ก่อสร้างรางระบาย
น้ําซอยบ้านนาง
สมภาร – บ้านนาง
สํารวย หมู่ 6 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 172 เมตร - 430,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

น้ําไมท่่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยไปนานาย
สุชาติ เปลกระโทก 
ต่อจากหินคลุกเดิม 
หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 331 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 158,880 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านนายสันทัด 
– บ้านนายมงคล 
โค่นสําเนา หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 192,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายแปว ถึง บ้าน
นายโพธิ์ บ้านหนอง
บอน หมู่ที ่6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

380,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๑๙ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ข้างโรงงาน 
KRS หมู่ 10 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ทางเข้า
บ้านนางเชื้อ คน
ตรง หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. 

100,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-70) 

54 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.จากบ้าน
นายจําปา – บ้าน
นางรําพึง หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ยาว 30 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

54,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-70) 

55 ขอป้ายหมู่บ้าน/
ป้ายเข้าซอย
ทางเข้าและขอขอ
แถบแสงสะท้อน
ตรงสะพานขาว 
หมู่ 6 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ขอป้ายหมู่บ้าน
ทางเข้าและขอขอ
แถบแสงสะท้อน
ตรงสะพานขาว 

20,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 90 
มีความพึง
พอใจ 

ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๐ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 ขยายไหล่ทางถนน 
ค.ส.ล.ตรงทางเข้า
สวนบ้านนายโล หมู่ 
6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 35 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 5,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากบ้านนาย
แวว ถึง บ้านนาง
พนิดา บ้านหนอง
บอน หมู่ที ่6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 205 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากหน้าบ้าน
นายบุญส่ง ถึง บ้าน
นายจันทร์ หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 99 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 33,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จากหน้า
บ้านนายบุญส่ง ถึง 
บ้านนายจันทร์ หมู่ 
๖ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 240,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๑ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากบ้าน ผอ.
สมพร – ที่นางเรณู 
พานอิ่มมะเริง หมู่ 
6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 154 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 369,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนาย
อํานาจ – บ้านนาย
สวัสดิ์ หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 73 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 35,100 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยบ้านผู้ใหญ่
คํารบ – ที่นานาง
เพ็ญศรี หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 350 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

99,750 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนดิน
จากบ้านนางสม
จิตร ชื่นนอก – 
บ้านนางสมบูรณ์ 
ชื่นนอก หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนดิน - - - - 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๒ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากบ้าน
นายสัญชัย เนาว
บุตร เลียบคลอง
ชั่งโค หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 605 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 229,900 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนหนิ
คลุก จากที่ดิน อ.
ระเบียบ นีละการ 
ถึงท่ีดินนางทิพย์ 
นิ้มกระโทก หมู่ 
๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 20,900 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกซอยหลัง รร.
หนองบอน จากท่ี
นางสาย – บ้าน
นายสนิท หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,468 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 205,600 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๓ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

67 ก่อสร้างลูกระนาด 
จากบ้านนายผัน 
ด่านกระโทก ถึง
บ้านนางสุชาดา 
ก้อนทองพะเนาว์
หมู่ ๖ 

เพ่ือชะลอ
ความเร็ว ลด
การเกิด
อุบัติเหตุภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 0.30 เมตร
ยาวตามสภาพ
ถนนหนา 0.25 
เมตร 

- - 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้าน อ.ไก่ 
– บ้านนางตุ่น หมู่ 
6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 259,200 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จาก
ชลประทาน – บ้าน
นายเกลี้ยง หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 198,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากหัว
สะพานขาว – บ้าน
นายอินทร์ ถั่วกระ
โทก หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ยาว 300 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 50,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๔ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านนาง
อรัญญา ฝ่ายกระ
โทก หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 19,200 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. สายจาก
บ้านนายสมชาย 
– บ้านนาง
อรัญญา หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 37 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

70,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายจากบ้าน
ผู้ใหญ่คํารบ – 
บ้านนางลิ้มหมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 38,400 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
จากศูนย์ ศสมช. 
ไปศาลตาปู่  บ้าน
หนองไผ่ หมูท่ี ่9 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

รางกว้าง 0.40 
เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๕ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จากบ้าน
นายอดิศักดิ์ คน
ตรง หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

72,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน       
ค.ส.ล. จากศาลา 
SML เก่า – บ้าน
นายวรศักดิ์ หมู่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

216,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(2-66) 

77 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ํา พร้อม
กับทําถนน ค.ส.ล.
ใหม่จากบ้าน  นาย
นัด – บ้านนาย
พนม หมู่ 9 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําพร้อม
กับทําถนน    
ค.ส.ล.ใหม่ หมู่ 
9 

802,700 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

น้ําไม่ท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
(2-68) 

78 ก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลอง
ชลประทาน หน้า
บ้านนายวรศักดิ์ 
เนตรวงค์ หมู่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มสีะพานข้าม
คลองชลประทาน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖ เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(1-69) 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๖ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ 9 - บ้าน
นายคมสันต์ บ้าน
โนนม่วง หมู่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ยาว 349 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 100,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

80 ต่อเติม ปรับปรุง
ศาลา ศสมช.หมู่ ๙ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานประจําตําบล
ด่านเกวียน 

ต่อเติมปรับปรุง 
ศาลา ศสมช. 
หมู่ 9 

200,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

มีศูนย์ ศสมช.
ประจําตําบล 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างรางระบาย
น้ําจากบ้านนาย
สมัย – บ้านนาย
น้อย จันทา หมู่ 9 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ยาว 400 เมตร - - - - 920,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามเหมือง
ชลประทาน หมู่ที่ 
๔ - หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีสะพาน
สําหรับใช้การ
คมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 15 เมตร 

- - 10๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๗ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

83 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําจากบ้าน
นางประยงค์  หลาย
โคตร – บ้านนายเทิน 
นิ่มกระโทก หมู่ 9 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 142 เมตร 326,600  - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างไหล่ทางถนน 
ค.ส.ล.ซอยสุขสบาย 
บ้านหนองสระธาร 
หมู่ที ่10 

เพ่ือให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 0.70 
เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

60,200 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
(3-66) 

85 ก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์สจากหลังหมู่บ้าน
อัญชลี – หลัง อบต.
ด่านเกวียน หมู่ 10 

เพ่ือชลอการ
ไหลของน้ําและ
ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

ก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์ส 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ชลอการไหล่
ลดน้ําท่วม 

กองช่าง 
(3-66) 

86 ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.
บ้านนายประกอบ ปุ
งกระโทก – บ้านนาง
สมถวิล แก้วมณี หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 90,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
(3-68) 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๘ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จากบ้าน
นางศิริ เปล้ากระ
โทก ถึง บ้านนาย อุ
เทน ปิ่นสุวรรณ หมู 
๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - 495,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
(2-70) 

88 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. ต่อจากเส้น
เดิมหลังบริษัทชิน
เฮือง หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 122 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 219,600 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
(3-70) 

89 ก่อสร้างขยายไหล่
ทางหินคลุกจาก
บริษัทชินเฮือง – 
สุดเขต อบต. หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างขยายไหล่
ทางหินคลุก 

- - - - 106,880 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๒๙ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากสวนคุณ
จํานง สินเทียน 
เชื่อมถนนขึ้นไปบ่อ
ขยะ หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 131 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 320,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จากบ้าน
นายธไนศวรรย์ 
เสนานิคม – บ้าน
นายประสบ หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๒0 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 52,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. สายบ้าน
นายประจวบ เนื่อง
กระโทก ถึงบ้าน
นายปุณยวัจน์ ชา
บุญเรือง หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว 188 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - 620,4๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๐ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากบ้านนาง
ปิยะนันท์ – บ้าน
นางมนณันต์ หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 86 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 160,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากคลอง
ชลประทาน – บ้าน
นายวินันท์  ปรูกระ
โทก หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 400 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 960,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ําจากบ้านนาย
ประสิทธิ์ - การ
ประปา นม. หมู 6 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 708 เมตร - - - - 180,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.ซอยบ้านนาย
ประสิทธิ์ แสนสิทธิ์ 
– สุดทาง หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. 

- 500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๑ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.และ
ซ่อมแซมแก้ไข
ร่องน้ําลึก 
หมู่บ้านช่อฉัตร
แลนด์ หมู่ ๑๐ 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมแก้ไข
ร่องน้ําลึก หมู่ที่ 
๑๐ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา หลัง
หมู่บ้านอัญชลี 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 
๑๐ 

- - 5๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างราง
ระบายน้ําหน้า
หมู่บ้านอัญชลี 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา หมู่ที่ 
๑๐ 

- 9๐,๐๐๐ - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน       
ค.ส.ล. จากบ้าน
นางวันดี อินทร์คง 
ถึงบ้านนายชั้น 
สิริสี หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑๓๗,๕๐๐ - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๒ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

101 ก่อสร้างระบายน้ํา 
บ้านนางสุดา 
จําปาบุรี ถึงบ้าน
นางอาภรณ์ ศรี
เกื้อกลิ่น หมู่ ๑๐ 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 150 เมตร 
ท่อขนาด 40 ซม. 

51,400 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. บ้านนาย
วิกรม ถึงค่าย
ลูกเสือโรงเรียน
อนุบาลแสนสนุก 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 308,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้าน
นายวัฒนศักดิ์ ไป 
โรงงานเฒ่าแก่
เดช บ้านหนอง
สระธาร หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๓ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

104 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.บ้านหนอง
สระธารเชื่อมต่อ
จากบ้านนาย
ประจวบ เนื่อง
กระโทก หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 387 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 930,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. ต่อจาก
เทศบาลด่าน
เกวียน ถึงหลัง
บ้าน ผอ.วานิช 
โขลนกระโทก หมู่ 
๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 192,500 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. สายบ้าน
นายสุกฤษณ์ ทอง
ดาดาษ ถึง สุด
ซอย หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๘๒๕,๐00 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๔ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.หน้าบ้าน
นางประยงค์ ภู่
ทอง หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 240,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น
บ้านหนองสระ
ธาร หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้เด็ก
เยาวชน
ประชาชนได้มีที่
ออกกําลังกายท่ี
ได้มาตรฐาน 

สนามเดก็เล่น
บ้านหนองสระ
ธาร หมู่ 10 

- - - - 500,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีที่
ออกกําลังกาย
เพ่ือรักษา
สุขภาพ 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.จากบ้านลุง
พวง – บ้านนาง
น้อย หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 240,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. จากข้าง
บ้านนายสง่า ทา
ทองสี – บ้านนาง
น้อย คริสตจักร 
หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 240,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๕ 

 
 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.ซอยบ้านทอง
จรูญ – สุดซอย หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 225 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - 680,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างคันก้ันดิน 
ด้านหลังหมู่บ้าน
อัญชลี หมู่ 10 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างคันก้ัน
ดิน 

500,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.บ้านนาย
วิกรม – ถึงค่าย
ลูกเสือ รร.แสน
สนุก หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.บ้านนาย
วิกรม – ถึงค่าย
ลูกเสือ รร.แสน
สนุก 

240,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างสะพาน  
จากบ้านนายบุญ
ช่วย แก้วมะดัน 
ข้ามมา หมู่ ๙ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖ เมตร 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๖ 

 
 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. จากบ้าน
นายสง่า ทองสี 
ถึง บ้านนาง
พรรณิกร สิน
เทียนหมู ่๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๕๕๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

116 ซ่อมสร้างแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต
ซอยบ้านนาย
สมนึก – โรงงาน
นายบุญส่ง เปล้า
กระโทก หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ซ่อมสร้างแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
หลัง อบต. หน้า
บ้าน อ.ชุมพล หมู่ 
10 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๑๓๗ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๑ แผนงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

118 ซ่อมแซม/ปรับปรุงฝา
ท่อระบาย/ราง
ระบายน้ํา 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
การสัญจร 

ทั้ง 6 หมู่บ้าน 200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

แผน
หมูบ่้านทุก
หมู่/กอง
ช่าง 

119 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนในเขต อบต. 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
การสัญจร 

ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนใน
เขต อบต.ทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

แผน
หมู่บ้านทุก
หมู่/กอง
ช่าง 

120 ก่อสร้างถนนดิน/หิน
คลุก จากฟาร์มไก่ ถึง 
ทุ่งหัวด่าน หมู่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

 -  - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

รวม 120 โครงการ - - 8,132,130 7,179,800 6,162,380 6,968,560 5,481,580 - - - 
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