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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
4.การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 

1. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างต าบล
หนองกะปุเชื่อมต่อ
ต าบลไร่สะท้อน 

เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุและปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสง
สว่าง จ านวน 80 ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA จ านวน 
4 ลูก ก าหนดจุดดังน้ี จุดท่ี 1 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมแสงสว่าง จ านวน 40 ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30  
KVA จ านวน 2 ลูก 
จุดท่ี 2 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมแสงสว่าง จ านวน 40 ชุด 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30  
KVA จ านวน 2 ลูก 
 

- - 4,400,000 - - ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไป-มา 

อบจ.เพชรบุรี 

แบบ ผ.02/1 



๑๐๐ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

แสงสว่าง หมู่ท่ี 1 
บ้านบ่อหมัน - หมู่ท่ี 
2 บ้านไร่แค ต าบล
หนองกะปุ 
เชื่อมต่อ ต าบลไร่
สะท้อน 

เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 40 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ลูก 

- - 2,000,000 
 

- - ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง หมู่ท่ี 2 
บ้านไร่แค ต าบล
หนองกะปุ เชื่อมต่อ 
ต าบลไร่สะท้อน 

เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
จ านวน 40 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ลูก 

- - 2,000,000 
 

- 
 

- ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเรียบคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองกะปุ 
เชื่อมต่อต าบลบ้าน
ทาน อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 890 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 3,132,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกสบาย 

อบจ.เพชรบุรี 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต สายเรียบ
คลองชลประทาน หมู่
ท่ี 4 บ้านโป่ง  
ต าบลหนองกะปุ  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 870 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

-  -  2,010,400 - - 
 

ถนนคอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

อบจ. 
 

6 โครงการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต สายบ้าน
โพธ์ิลอย-หัวนา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ช่วงที่ 1 
กว้าง 6  เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 390  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
7,842 ตารางเมตร 

- 
 
 
 

- 3,801,600 
 

- - ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตท่ี
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนท้ังสอง
ต าบลได้รับความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

7 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ  
หมูท่ี่ 1บ้านบ่อหมัน–
หมูท่ี่4 บ้านโป่งต าบล
หนองกะปุ  

เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ และปัญหา
อาชญากรรมในช่วง
กลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะ 
จ านวน 80 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 2 ลูก 

  4,000,000 
 

- - ไฟฟ้าสาธารณะ 
ท่ีด าเนินการติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๒ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
8 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต สายบ้าน
โพธ์ิลอย – พุกาม 
ต าบลหนองกะปุ
เชื่อมต่อ ต าบลห้วย
ลึก(ถนน อบจ.) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 
 

- 
 

5,760,000 
 

- ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตท่ี
ด าเนินการปรับปรุง 

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบจ. 

9 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหมูท่ี่ 1 บ้าน
ห้วยข้องเชื่อมต่อหมู่
ท่ี 3 บ้านหนองโสน
ต าบลห้วยข้อง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 5,760,000 
 

- ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ผิวจราจร 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บ้าน และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

10 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองโสน
เชื่อมต่อบ้านเนินหมู่ท่ี 
3 บ้านหนองโสน 
ต าบลห้วยข้อง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 5,760,000 
 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ผิวจราจร 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บ้าน และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๓ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
11 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. สายคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 6 
บ้านโป่งสลอด 
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
กว้าง 6เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

-  -  6,690,000 
 

- - ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บ้าน และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

12 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังบัว- 
โป่งสลอด ต าบล
หนองกะปุ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 7,804 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

-  - 5,760,000 
 

- - ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตท่ี
ด าเนินการปรับปรุง
ผิวจราจร 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บ้าน และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค. 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ร้าน
อัดฉีด– ร้านนายบุญ
เยี่ยม หมู่ท่ี 4  
บ้านโป่ง 
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

-  -  900,000 
 

 - ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตท่ี
ด าเนินการก่อสร้าง 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บ้าน และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๔ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
14 โครงการติดตั้งไฟ

สาธารณะ  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกะ
ปุ เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 6 
บ้านโป่งสลอด  
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะจ านวน 
40 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ลูก 

- - 2,000,000 
 

- - ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

15 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ  
หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยข้อง 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 2 บ้าน
เหียงค่อม 
ต าบลห้วยข้อง 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะจ านวน 
40 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ลูก 

- - 2,000,000 
 

- - ไฟฟ้าสาธารณะ 
ท่ีด าเนินการติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

16 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตคลอง
หนองกะหิ้ง เชื่อมต่อ 
นาบอม หมู่ท่ี 1 บ้าน
ห้วยข้อง ต าบลห้วย
ข้อง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
สบายลดระยะทางในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

-  -  1,140,000 - - สร้างสะพาน
คอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสะพาน
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างชุมชน 
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

อบจ. 
นพค. 

17 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ  
บริเวณ หมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองโสน  – บ้าน
เนิน ต าบลห้วยข้อง 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

ติดตั้งไฟสาธารณะจ านวน 
40 ชุด  
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวน 1 ลูก 

- - 2,000,000 
 

- - ไฟฟ้าสาธารณะ 
ท่ีด าเนินการติดต้ัง 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
ท่ีด าเนินการติดต้ัง 

กองช่าง 
อบจ. 

 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
18 โครงการก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าห้วยใหญ่ 
(หลังวัดโพธ์ิลอย)  
หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิลอย  
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

-  - 1,700,000 
 

- - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีเสน้ทาง
สัญจรระหว่างชุมชน 
หมู่บ้าน กับ วัด ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

อบจ. 
นพค. 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบ 
คลองสายคันคลอง
บางจาก(อบต.หนอง
กะป-ุสะพานห้วย
ลาด) หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองกะปุ 
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20เมตร 

- - - 2,250,000 
 

 ถนนลูกรังที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

20 โครงการซ่อมแซม
คลองชลประทาน
(บ้านนายเย็น)  
หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง
สลอด 
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ซ่อมแซมคลองชลประทาน 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร 

- - - 3,600,000  คลองชลประทาน 
ท่ีด าเนินการ 
ซ่อมแซม 

ในพื้นท่ีไม่มีน้ าท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน 
ปภ. 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๖ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
21 โครงการขุดลอกคลอง

ชลประทาน(ราชบุรีฝั่ง
ขวา) (บ้านนายชาญ-
บ้านนายสงัด) 
หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด 
ต าบลหนองกะปุ 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
ลึก3 เมตร 

- - - 450,000  คลองชลประทาน 
ท่ีด าเนินการ 
ขุดลอก 

ในพื้นท่ีไม่มีน้ าท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน 
ปภ. 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 1-
9 ต าบลหนองกะปุ 
หมู่ท่ี 1-3 ต าบลห้วย
ข้อง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
แรงต่ า  
 

- - - -  ไฟฟ้าแรงต่ าท่ี
ด าเนินการ 
ขยายเขต 

ประชาชนมีความ
สะดวก สบายใน
การด าเนินชีวิต 

กองช่าง 
การไฟฟ้า 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร  
หมู่ท่ี 1-9 ต าบล
หนองกะปุ 
หมู่ท่ี 1-3 ต าบลห้วย
ข้อง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตรครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร   

- - - -  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ท่ีด าเนินการ 
ขยายเขต 

ประชาชนมีความ
สะดวก สบายใน
การประกอบอาชีพ 

การไฟฟ้า 

24 โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 1-9 ต าบล
หนองกะปุ 
หมู่ท่ี 1-3 ต าบลห้วย
ข้อง 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก
ในพื้นท่ีอย่างถาวร 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - - - -  หม้อแปลงไฟฟ้าท่ี
ด าเนินการติดตั้ง 

ประชาชนในต าบล
มีไฟฟ้าเพียงพอกับ
ความต้องการ 

การไฟฟ้า 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
25 โครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัส 
ติกคอนกรีต บ้าน
โปร่งสลอด-สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสติกคอนกรีต 
กว้าง 8 เมตร   
ยาว 2,216 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 6,150,000   498,000 
 

- ถนนถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า สายเลียบ
ถนนทางหลวงชนบท 
บริเวณหน้าบ้าน
นางสาวบรรจง ป้าน
ทอง – รพ.สต.หนองกะ
ปุ หมู่ที่ 9  
บ้านใหม่โพธิ์ลอย  
ต าบลหนองกะปุ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และมีการระบายน้ าท่ีดี
และมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 0.4 เมตร   
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.4 เมตร 

-  -  -  450,000 - รางระบายน้ า 
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและการระบาย
น้ าในช่วงฤดูฝนดี
ขึ้น 

 
กองช่าง/ 
ทางหลวง
ชนบท 

27 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัส 
ติกคอนกรีต (สายโป่ง
สลอด – โครงการ
ผสมผสานบ้านโป่ง
สลอด) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 2,720 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 8,280,000 
 

- ถนนถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

28 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัส 
ติกคอนกรีต บ้านไร่
ตะแคง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 1,800,000 
 

- ถนนถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต 
ท่ีด าเนินการ
ซ่อมแซม 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๘ 

 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปรับปรุงฌา

ปนสถาน (เตาเผาศพ) 
วัดไทรทอง 
ต าบลห้วยข้องอ าเภอ
บ้านบาด 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และการ
บูรณะและพัฒนาวัดทาง
กายภาพ ให้เป็นไปโดย
สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาชุมชน 

ปรับปรุงฌาปนสถาน
เตาเผาศพปลอดมลพิษ 
บริเวณวัดไทรทอง 

 - 1,600,000 
 
 

- - ฌาปนสถาน  
(เตาเผาศพ)  
ท่ีด าเนินการ 
ปรับปรุง 

ประชาชนมี 
ฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ)  
ชนิดปลอดมลพิษ 
เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 



๑๐๙ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
    1. ยุทธศาสตร์2. การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานสังคมสมเคราะห์ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส, 
ผู้มีรายได้น้อย 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้มีรายได้
น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส,  
ผู้มีรายได้น้อยในพื้นท่ี 
อบต.หนองกะปุ 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนผู้ด้อยโอกาส
,ผู้มีรายได้น้อยท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส,ผู้มี
รายได้น้อยมีคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พมจ.พบ. 
 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ออกเยี่ยมเยียนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกรายในพื้นท่ี อบต.
หนองกะปุ 

30,000 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
ท่ีออกเยี่ยมเยียน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต
ต่อไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สถานสงเคราะห์
ฯ 
 

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กผู้สูงอายุผู้
พิการและ
ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมส าหรับเด็ก
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 
ระหว่างผู้สูงอายุ,ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
กิจกรรมร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
ศพค. 

 

4 โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากจนและด้อย
โอกาส 
 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ 
ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สงเคราะห์ผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาสในพื้นท่ี อบต.
หนองกะปุ 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผูย้ากจน
และด้อยโอกาสท่ี
ได้รับการสงเคราะห์ 

ผูย้ากจนและด้อย
โอกาสท่ีได้รับการ
สงเคราะห์มีคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กาชาด,พมจ.,กุ่ม
สะแก,หน่วย 37 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการจัดบริการ

อุปกรณ์ส าหรับผู้
พิการ 
 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  
ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

จัดบริการอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้พิการในพื้นท่ี อบต.
หนองกะปุ 

50,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

 จ านวนผู้พิการท่ี
ได้รับการจัดบริการ
อุปกรณ์ 

ผู้ผู้พิการท่ีได้รับการ
จัดบริการอุปกรณ์มี
คุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังมคม 

กาชาด,พมจ.,   
กุ่มสะแก, 
หน่วย 37 
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2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยใหข้องผู้สูงอายุ
ผู้พิการและ
ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้
พิการและผูด้้อยโอกาส
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน
ได้อย่างเท่าเทียมผู้อื่น 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่ผู้ผู้สูงอายุผู้
พิการและผูด้้อยโอกาสใน
พื้นท่ี อบต.หนองกะปุ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 จ านวนผู้สูงอายุผู้
พิการและ 
ผูด้้อยโอกาสท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

ผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผูด้้อยโอกาสท่ีได้รับ
การช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังมคม 

กาชาด,พมจ.,   
กุ่มสะแก, 
หน่วย 37 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์ 8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

8.1 แผนงาน  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปรับปรุง

สนามกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี ประจ า
อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
ให้สามารถใช้งานได้ 
และมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

ปรับปรุงสนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี ประจ า
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุร ีให้สามารถใช้
งานได้อย่างอเนกประสงค์ 

- - - 2,988,000 - จ านวนสนามกีฬาท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

สนามกีฬาท่ีได้รับการ
การปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 
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