
๑๘๗ 

 

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

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล.หมู่ 1 สาย
กุดตาเกียด – กุด
โคลน หมู่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - 2,600.000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง/
อบจ./กรม. 
(3-66) 

2 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายกุดโคลน – 
ลําน้ํามูล หมู่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 1,320,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง/
อบจ./กรม. 
(2-68) 

3 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. สายบ้าน
สุวรรณา – กุดตะ
เกียด หมู่ ๑ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๓๒๐,๐๐๐ - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก บ้านด่าน
เกวียน – บ้าน
หนอกกก ต.ท่า
จะหลุง หมู่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก บ้าน
ด่านเกวียน 

10,000,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประสานงบ 
ประมาณ/
อบจ./กรม 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๘๘ 

 

 
 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) 

5 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล.หมู่ 1 สาย
ทุ่งป่าตาล - หมู่ 
4 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1250 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - 3,250,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

6 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา จากสี่
แยกคลอง
ชลประทาน – 
ร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่
ที่ 4  

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา 

- - - - 1,075,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

7 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลติกส์
(คอนกรีต) หมู่ ๙ 
จากแยกบ้านตูม 
หมู่ 5 - ศาลตาปู่ 
บ้านหนองไผ่ หมู่ 
9 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 1,008,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
(1-67) 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๘๙ 

 

 
 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 ซ่อมสร้างผิวจราจร
ชนิดลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตแยกไฟ
แดง กม.12 ถึงแยก
บ้านนายถิน บดกระ
โทก หมู่ 5 ต.ด่าน
เกวียนเชื่อมต่อบ้านหัว
ดอน หมู่ 9 ต.ท่า
จะหลุง 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีสะดวก
สําหรับใช้ใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,930 
เมตร 
หนา ๐.0๕ 
เมตร 

3,983,200 3,983,200 3,983,200 3,983,200 3,983,200 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทางสัญจร
ไปมาอยา่งยั่งยนืและ
ถาวรพร้อมทั้งสามารถ
อํานวยความสะดวก
ตําบลด่านเกวียน ตําบล
ท่าจะหลุง และสะดวก
ต่อการขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

กองชา่ง 
(1-66) 

9 ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนางราตรี  อินชา้ง 
– สามแยกบา้นนาย
คํานูญ ปัง้กระโทก หมู่ 
5 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนนสาํหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ยาว 701 
เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา ๐.05 
เมตร 

1,121,600 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองชา่ง 
(2-67) 

10 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ํา หมู่ที่ 4 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 0.60 
เมตร 
ยาว 500 
เมตร 
ลึก 0.80 
เมตร 

1,200,๐๐๐ - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ําทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๐ 

 
 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 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. ต่อจาก
สายเดิม จากบ้าน
นายถิน บดกระ
โทก ถึง แยก
เขื่อนยาง หมู่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง ๘ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๘,๘๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําจาก
บ้านนายเล็ก 
ชํานาญกิจ – 
บ้านนายถิน บด
กระโทก หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ยาว 442 เมตร - - - - 1,016,600 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก เลียบคลอง
ชั่งโค จากสะพาน
ปูน ถึงสุดเขตหมู่ 
๕ สองฝั่งคลอง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๑ 

 
 
 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 ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก จาก
หัวสะพาน – 
ถนน บ้านตูม หมู่ 
5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 1,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.05 เมตร 

- - 1,600,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
(1-68) 

15 ก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากสี่
แยกโรงสี – 
สะพานขาว
ทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ 6 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ยาว 510 เมตร - - - 1,275,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

น้ําไมท่่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. ต่อจาก
บ้านนายเจริญ 
เณรสีนาก ถึงบ้าน
ผู้กํากับพลอย หมู่ 
๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 470 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,410,400 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๒ 

 

 
 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) 

17 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. จาก
สะพานขาว ถึง
สะพานหลังวัด 
สุดเขต อบต. หมู่ 
๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา ๐.15 เมตร 

1,600,000 1,500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. ทางเข้า
โรงผลิตน้ําประปา
เทศบาลนคร 
ซุมดอน หมู ่๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง  6  เมตร 
ยาว 550 เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร 

- - - 1,700,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. หมู่ ๕ สาย
จากสะพานปูน
หมู่ 6 - กม.12 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- - - 2,200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๓ 

 

 
 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) 

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหลัง
โรงเรยีนหนองบอน ถึง คลอง
ชั่งโค หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,230 
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 2,700,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชา่ง 

21 ก่อสร้างถนนหินคลุกเสียบ
คลองช้างตาย - โรงไฟฟา้ หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,005 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 1,122,800 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชา่ง 

22 ก่อสร้างรางระบายน้าํจาก
คลองชั่งโค – คอกวัว หมู่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้าํ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา 

- - - - 1,770,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

23 ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ ติกคอนก
รีตจาก สะพานขาว – บ้าน
นายอดิศักดิ์ คนตรง บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 6 ต.ด่าน
เกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา เชื่อมต่อบ้าน
ใหม่หนองแหน หมู่ที่ 7 ต.
หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสะดวกสาํหรับใช้
ในการคมนาคม 

ยาว 1,322 
เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา ๐.0๕ เมตร 

2,800,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองชา่ง 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๔ 

 

 
 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) 

24 ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนจาก
ที่นางจวน - สุด
เขต อบต หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน 

- - 1,068,160 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างราง
ระบายน้ําจาก
บ้านนายชูชาติ - 
เหมือง
ชลประทาน หมู่ 
๙ 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

กว้าง ๐.๗๐ เมตร
ยาวข้างละ ๒๘๕ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

- - - ๑,๒๘๒,๕๐๐ - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําจาก
หน้าโรงเรียนบ้าน
ตูม – หน้าบ้าน 
ร.ต.ต.บุญยัง หมู่ 
9 

เพ่ือลดปัญหาน้ํา
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ยาว 450 เมตร 1,035,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๕ 

 
 
 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) 

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านหนองไผ่ หมู่ 9 - 
บ้านโนนม่วง หมู่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

ยาว 608 เมตร
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,459,200 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงบ่อน้ํา/สระ
น้ําหมู่บ้านหนองสระ
ธาร ทําคอนกรีตกั้น
ดินสไลด์ และทําตัว
หนอนทางเดิน ทําส
แตนแลสกั้นขอบบ่อ 
หมู่ 10 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง ดิน
สไลด์ภายใน
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงบ่อน้ํา/
สระน้ําหมู่บ้าน
หนองสระธาร 

1,200,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง และ
ดินไม่สไลด์
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
(1-66) 

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ไปบ่อขยะ ต่อจาก  
ค.ส.ล.เดิม - ทาง
บายพาส หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,832,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
2-66 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๖ 

 
 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) 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ไปบ่อขยะ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

3,000,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
(2-66) 

31 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ช่วงถนนข้ึนไป
บ่อขยะ หมู่ ๑๐ 

เพื่อลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.60 
เมตร 
ยาว 1,058 
เมตร 
ลึก  80  
เมตร 

2,400,000 - -  - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากโรงงานเฒ่าแก่เดช 
ถึงบ้านนางศิริ เปล้า
กระโทก หมู่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 530 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - 1,166,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.– 
บ่อขยะไป บ้านผู้การ
เติมพงษ์ หมู่ 10 ต.
ด่านเกวียน เช่ือมต่อ 
บ้านท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 550 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

1,623,800 1,623,800 1,623,800 1,623,800 1,623,800 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
ยั่งยืนและถาวรพร้อม
ทั้งสามารถอํานวย
ความสะดวก ต.ด่าน
เกวียน ต.ท่าอ่าง และ
สะดวกต่อการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๗ 

 

 
 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) 

34 ก่อสร้างถนนลูกรัง/
ถนนหินคลุก จาก
บ้านนางจํานง สิน
เทียน ถึงบ่อขยะ หมู่ 
10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

ยาว 1350 
เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

- - - - 2,430,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านโรงเหล็ก ไป
เชื่อมบ้านนายวินันท์ 
ปรูกระโทก เชื่อมต่อ
เขตเทศบาลด่าน
เกวียน 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

ยาว 1,395 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 3,400,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ได้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายประสบ 
ขอมีกลาง – หนองรี 
หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 439 เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - - 1,140,750 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๘ 

 

 
 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) 

37 ปรับรูปทางเดิมของ
ถนน ค.ส.ล.สาย
บ้านนายประสบ 
ขอมีกลาง หมู่ 10 
– เชื่อมต่อบ้าน
หนองรี อบต.หนอง
บัวศาลา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 439 เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - - 1,140,750 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

อบต./ 
อบจ./กรม 

38 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําหน้า 
อบต. บ้านนางประ
ทุม ด่านกระโทก 
หมู่ 10 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 765 เมตร - 1,760,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. บ้านหนอง
สระธาร หมู่ 10 – 
เชื่อมต่อบ้านหนอง
โสมง อบต.หนอง
บัวศาลา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม 

กว้าง ๖ เมตร  
ยาว ๒,๕๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ ๑.๐๐ 
เมตร 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

อบต./ 
อบจ./กรม 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๑๙๙ 

 

 
 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 ก่อสร้างราง/ท่อ
ระบายน้ําทั้ง
หมู่บ้านอัญชลี 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ยาว 867 เมตร - - 2,000,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน       
ค.ส.ล.ทับร่องน้ําลึก
จากบ้านผู้ใหญ่โน 
สุดสายช่อฉัตร
แลนด์ หมู่ 10 

เพ่ือลดปัญหา
น้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน       
ค.ส.ล. หมู่ 10 

- - - - 9,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

42 ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตจาก
หน้า อบต. – 
เชื่อมต่อเขต ทต.
ด่านเกวียน หมู่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สะดวกสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 415 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร 

- 1,060,740 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

43 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว 

เพ่ือให้มีสถานที่
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
ที่เพียงพอ 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว 

- - - - 2,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ความสะดวก
ในการ
ทํางานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๐ 

 

 
 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) 

44 ก่อสร้างรั้วรอบ 
อบต.ด่านเกวียน 

ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบ 
อบต.ด่าน
เกวียน 

- 1,000,000 - - - ประชาชน/
พนง.ร้อยละ 
85 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.หลัง อบต. 
ด่านเกวียน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 387 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

1,161,000 - - - - ประชาชน/
พนง.ร้อยละ 
85 มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

46 ซ่อมสร้างแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มสีะดวก
สําหรับใช้ในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีตทั้ง 6 
หมู่บ้านในเขต 
อบต. 

- 2,000,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มา 

แผน
หมู่บ้านทุก
หมู่/กอง
ช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๑ 

 

 
 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) 

47 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกด้านหลัง
โรงเหล็กบริษัท 
KRS เชื่อมต่อ
บ้านเสาเดี่ยว 
หมู่ 7 อบต.ท่า
อ่าง 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีถนน
สําหรับใช้ใน
การ
คมนาคม 

ยาว 4,000 
เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- 13,000,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

48 ก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.จากกุด
ตะเกียด ม.1 
ตําบลด่าน
เกวียนเชื่อมต่อ 
บ้านหนองปล้อง 
ม.3 ต.ท่า
จะหลุง 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีถนน
สําหรับใช้ใน
การ
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,350 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

4,003,700 4,003,700 4,003,700 4,003,700 4,003,700 ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ราษฎรมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
ยั่งยืนและถาวร
พร้อมทั้งสามารถ
อํานวยความ
สะดวกตําบลด่าน
เกวียน ตําบลท่า
จะหลุง และสะดวก
ต่อการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๒ 

 

 
 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) 

49 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อจาก
ถนน ค.ส.ล.ไป
บ่อขยะ หมู่ 10 
ตําบลด่าน
เกวียน เชื่อมต่อ 
บ้านหนองเสา
เดียว ตําบลท่า
อ่าง 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีถนน
สําหรับใช้ใน
การ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

4,604,800 4,604,800 4,604,800 4,604,800 4,604,800 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ราษฎรมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
ยั่งยืนและถาวรพร้อม
ทั้งสามารถอํานวย
ความสะดวกตําบล
ด่านเกวียน ตําบลท่า
อ่าง และสะดวกต่อ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

50 ก่อสร้างถนน    
ค.ส.ล. บ้าน
ญี่ปุ่น - คลองชั่ง
โค หมู่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
มีถนน
สําหรับใช้ใน
การ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

4,624,500 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

รวม 50 โครงการ - - 55,885,100 45,578,940 42,786,360 31,294,900 50,051,700 - - - 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๓ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๕.๒ แผนงาน การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

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 ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านญี่ปุ่น - 
คลองชั่งโค 
หมู่ 6 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านญี่ปุ่น-
คลองชั่งโค หมู่ 6 

- - - 1,000,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
อบจ./กรม 

รวม 1 โครงการ - - - - - 1,000,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๔ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
  ๖. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๖.๓ แผนงาน การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

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 ก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็ก
คลุมสนามกีฬา 

เพ่ือก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุม
สนามกีฬาบริเวณ
ด้านหลัง อบต. 

ก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุม
สนามกีฬา 

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

ประชาชนมี
สมานกีฬาที่
ปลอดภัย กัน
แดด กันฝน 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง/ 
อบจ./ 
กรมฯ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๕ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้ําแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ําแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา และการกระจายประโยชน์ 

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 ขุดลอกคลอง
น้ําธรรมชาติ 
คลองกุดตา
เหล็ก หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
สําหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ปากคลองกว้าง 
๔๗ เมตร ยาว 
๕๘๐ เมตร ลึก
จากสภาพเดิม ๒ 
เมตร (รวมความ
ลึกหลังการขุด ๖ 
เมตร) 

๑,๒๔๔,๑๐๐ - - - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

อบต./
อบจ./
ชลประทาน
/กรม/ฯลฯ 

2 ผนังก้ันน้ําลํา
น้ํามูล หมู่ 5 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
สําหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ผนังก้ันน้ําลําน้ํา
มูล 

80,000,000 80,000,000 80,000,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

อบต./
อบจ./
ชลประทาน
/กรม/ฯลฯ 

3 ขุดลอกคลอง 
คลองช้างตาย 
หมู่ ๖ ต่อจาก
โครงการ 
อบจ. 

เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
สําหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๔ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - 1,300,000 1,400,000 - ประชาชนร้อย
ละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

อบต./
อบจ./กรม 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๖ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้ําแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ําแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา และการกระจายประโยชน์ 

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 ขุดลอกคลองชั่ง
โค หมู่ ๖ จาก
เขต อบต.หนอง
ระเวียง 

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือน
ร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
สําหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๔ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ 

เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

อบต./
อบจ./กรม 

5 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
ริมน้ํามูล หมู่ 1 

เพ่ือป้องกันตลิ่ง
พังทลาย 

เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมน้ํามูล 
หมู่ 1 

66,000,000 - - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

สามารถ
ป้องกันตลิ่ง
พังทลสยได้ 

อบต./
อบจ./
ชลประทาน
/กรม/ฯลฯ 

6 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ํามูล 
หมู่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน
สะดวกในการ
เดินทาง 

สะพานข้าม
แม่น้ํามูล หมู่ 
10 

- 10,000,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

อบต./
อบจ./
ชลประทาน
/กรม/ฯลฯ 

7 ก่อสร้างสะพาน
ข้ามบ้านตูม – 
บ้านหนองกก 

เพ่ือให้ประชาชน
สะดวกในการ
เดินทาง 

สะพานข้ามบ้าน
ตูม – บ้าน
หนองกก 

- - 10,000,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
สะดวกใน
การเดินทาง 

อบต./
อบจ./
ชลประทาน
/กรม/ฯลฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๗ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๗  ด้านน้ําแก้จน 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ําแก้จน 
   ๗.๑ แผนงาน การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา และการกระจายประโยชน์ 

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 ขุดลอกสระน้ํา
หนองสระธาร 
หมู่ ๑0 

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนและมี
แหล่งกักเก็บน้ํา
สําหรับประชาชน
ตลอดทั้งปี 

ขุดลอกสระน้ํา
หนองสระธาร 
หมู่ ๑0 

- - - - 1,200,000 ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

9 ติดตั้งถังแชม
เปญทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ทั้ง 6 หมู่บ้าน - - - 1,200,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 

แผน
หมู่บ้านทุก
หมู่/กอง
ช่าง 

รวม 9 โครงการ - - 148,544,100 91,300,000 92,600,000 3,900,000 2,500,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 



๒๐๘ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาการเกษตร 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
   ๘.๑ แผนงาน การพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 

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 สูบน้ําด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์
สําหรับ
เกษตรกร 

เพ่ือสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับเกษตรกร 

เกษตรกรในเขต
อบต.ด่าน
เกวียน ทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน
ครัวเรือนมี
น้ําใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

สํานักปลัด/ 
เกษตรอําเภอ 

2 ก่อสร้างโรงสูบ
น้ําโซล่าเซลจาก
แม่น้ํามูลเข้า
คลองชั่งโค หมู่ 
5 

เพ่ือสูบน้ําเข้าคลอง
ชั่งโคหมู่ 5 สําหรับ
เกษตรกร 

เกษตรกรในเขต
อบต.ด่าน
เกวียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ครัวเรือนมี
น้ําใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้อย่าง
เพียงพอลด
ภาระ
ค่าใช้จ่าย 

สํานักปลัด/ 
เกษตรอําเภอ 

รวม 2 โครงการ - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 


