
2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรบั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการ 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะปุอําเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบุร ี
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที1่. การเสริมสร้างความมั่นคงสันตสิุข และสังคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพฒันาเมืองการคา้ การผลติ การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ยทุธศาสตร์1 การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

เพื่อใหป้ระชาชนใน ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลูกรัง (กลบหลุมบ่อ)  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1–9  

1 
ได้มีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็ 

ต.หนองกะปุ  
หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยข้อง ไป-มา 

กองช่าง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปัญหาไฟฟา้ โครงการจัดซื้อวสัดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้าสาธารณะ 

จัดซื้อวสัดุ อปุกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ ใน
การจัดการไฟฟ้า
จํานวน 2 ครั้ง/ป ี

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
สาธารณะในเขต อบต. 
และเพื่อปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัย 

2 
สาธารณะในเขต 
อบต.ได้รบัการ
ปรับปรงุ 

กองช่าง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ซ่อมแซม ปรบัปรงุ
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายตา่ง ๆ ในพื้นที่
ตําบลหมู่ที่ 1–9  

โครงการตดิตั้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  

เพื่อปรับปรุงไฟฟา้
สาธารณะให้เกิดความ 

3 

ปลอดภัยในการสญัจร
ไป- มา  

ต.หนองกะปุ 
หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยข้อง 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ดําเนินการ
ติดตั้งและ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

4 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
พร้อมบ่อพกั(จากบ้านนายใจ  

150,000 
 

- - - ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

0.40 เมตร 
ถึงบ้านนางรตัน์) ระยะทาง 100 เมตร 
หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน พร้อมบ่อพกั 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

533,600 
 

- - - 
 

ถนนคสล ก่อสรา้งถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 4 เมตร  สายคันคลองชลประทาน  
ยาว 230 เมตร  (บ้านนายรชต อําพันธ์) 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

226,200 
 

- - - 
 

ถนนคสล ก่อสรา้งถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

6 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ํา ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 130 เมตร  (ซอยบ้านนายชิต นวมนิ่ม)  
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนและเด็ก
เล็กไดม้ีถนนสาํหรบัใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็�

502,200 
 

- - - 
 

ถนนคสล 7 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
เข้า ศพด.วดัโพธิ์ลอย 

ก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 6เมตร  
หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย ยาว 155 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

247,500 
 

- - - รางระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด�ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 8 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 0.3 เมตร  (สายบ้านนายนงค์)  
ยาว 40 เมตร  หมู่ที่ 4 บา้นโป่ง 
ลึก 0.5 เมตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรบัใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

887,400 
 

- - - ถนนคสล ก่อสรา้งถนนคสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

9 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
บ้านนายพันธ์  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(บ้านนายพันธ์และ 

กว้าง 3 เมตร   บ้านนายขงิ) 
ยาว 230 เมตร  หมู่ที่ 5บ้านหนองกะปุ 
หนา0.15 เมตร  
บ้านนายขิง 
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 280 เมตร  
หนา0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

10 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล. 577,500 577,500 - - ถนนคสล 
(ซอยบ้านนายฉ่าํ) กว้าง 3 เมตร   ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด ยาว 700 เมตร  
หนา0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

11 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา
ถนนสายไรต่ะแคง (รพสต.) 

432,000 
 

- - - ท่อระบายน้ํา 
กว้าง 0.3 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 240 เมตร  หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
ลึก 0.5 เมตร 

กองช่าง 

ปรับปรงุถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

12 โครงการปรับปรงุถนน คสล. 162,400 
 

- - - ถนนคสล 
กว้าง 4 เมตร   สายไร่ตะแคง (รพสต.) ที่ดําเนินการ

ปรับปรงุ ยาว 70 เมตร  หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
หนา0.15 เมตร 

กองช่าง 

ก่อสรา้งถนนลุกรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

13 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง  78,000 
 

- - 
 

- ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร   บ้านนางมน  ยิ้มรอด) ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 130 เมตร  หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

กองช่าง 

 
๖๘�

�



 
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
กว้าง 3 เมตร 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

700,000 
 

 - 
 

- ท่อลอดเหลี่ยม
และดาด
คอนกรีต 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และมกีารระบายน้ํา 

14 โครงการก่อสรา้งท่อลอด
เหลี่ยมพรอ้มคลองดาด 

สูง 2.70 เมตร ที่ดี คลองบางจาก 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ยาว 8 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
ดาดคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 130 เมตร  
หนา 2 เมตร 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังและมกีารระบายน้ําที่ดี 

ปรับปรงุรางระบายน้ํา  60,000 - - 
 

- รางระบายน้ํา 15 โครงการปรับปรงุรางระบาย
น้ํา (บ้านนางยุพด-ี  0.50x0.50 ที่ดําเนินการ

ปรับปรงุ 
เมตร 

บ้านนายสําเรงิ ) ระยะทาง 50 เมตร 
หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยข้อง พร้อมเสริมผวิถนนคสล. 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

712,500  - 
 

- - ถนนคสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

16 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.
พร้อมรางระบายน้ํา ที่ดําเนินการ

ซ่อมแซม ยาว 250 เมตร  (บ้านนายนายเสาร์ คําสระ) 
หนา 0.15 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 
พร้อมรางระบายน้ํา 

กองช่าง 

รางระบายน้ํา 700,000 
 

- 
 

- - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขัง และมกีารระบายน้ําที่
ดีและประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

17 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
ท่อระบายน้ํา พร้อมก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  

 0.30x0.50 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน วางท่อระบายน้ํา  
 0.60 เมตร 

ระยะทาง 400 เมตร 
ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

รางระบายน้ํา
ท่อระบายน้ํา 
ถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น
และประชาชนไดม้ีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๖๙�
�



 
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

- 480,000 - - ถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

18 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง
เลียบคลองชลประทาน ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 800 เมตร  (ฝั่งทิศใต้)  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 37,500 - 
 

- ถนนลูกรัง 19 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

(บ้านนายรวย) โดยลงหินคลกุ  
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค  กว้าง 3 เมตร   

ยาว 50 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

- 412,500 - - ถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

20 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

โดยลงหินคลกุ  (สายบ้านนางเนตร)  
กว้าง 3 เมตร   หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน 
ยาว 550 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 52,500 - 
 

- ถนนลูกรัง 21 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

(บ้านนายยงยุทธ) โดยลงหินคลกุ  
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค กว้าง 3  เมตร   

ยาว 70 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 22 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา
(บ้านนายสน)   
หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย 

 0.60x0.40 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 
 

- 
 

270,000 - 
 

- รางระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  - 180,000 - - 
 

23 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา
(บ้านนายชื่น-บ้านนางบญุล้น) 0.60 เมตร 
หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย ระยะทาง 100 เมตร 

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๐�
�



 
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  - 90,000 - - 
 

ท่อระบายน้ํา 24 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
(บ้านนายสมชาย-บ้านนาง
หลอด)  

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

0.60 เมตร 
ระยะทาง  50 เมตร 

หมู่ที่ 3บ้านโพธิ์ลอย 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

- 225,000 - - ถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

25 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

กว้าง 3 เมตร   สายไร่ตอ – ถึงตําบลโรงเข้   
ยาว 500 เมตร  หมู่ที่ 4 บา้นโป่ง 
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 
 

825,000 
 

825,000 
 

- ถนนคสล 26 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(ตามลาํหว้ย หมู่เหนือ- กว้าง 3 เมตร   
หมู่กลาง)  ยาว 1,000 เมตร  
หมู่ที่ 5บ้านหนองกะปุ หนา0.15 เมตร 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งท่อระบายน้ํา - 
 

750,000 - 
 

- ท่อระบายน้ํา 27 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา
ทิ้ง(สายถนนใหญ่)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
 0.40 เมตร 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ระยะทาง 500เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 247,500 - - 
 

ถนนคสล 28 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(บ้านนายหลาย-  
บ้านนายสนั่น เพ็ญวิจติร) ยาว 150 เมตร 
หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 495,000 - - 
 

ถนนคสล 29 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(บ้านนายทิพย์  ทองมาก )   
หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  - 150,000 - - 
 

30 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
(บ้านนายเถื่อน-บา้นนายวฤทธิ์)  0.40 เมตร 
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ระยะทาง 100 เมตร 

ท่อระบายน้ําที่
ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๑�
�



 
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 247,500 - - 
 

ถนนคสล 31 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(บ้านนายสาํราญ พิมพ์นาค) 
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 550,000 - - 
 

ถนนคสล 32 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 4 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(สายประปา เชื่อมต่อ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ยาว 250 เมตร 
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- 825,000 - - 
 

ถนนคสล 33 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
(สายบ้านนางจันทร์-บ้านนาย
สัมฤทธิ์) หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยแลง ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
พร้อมรางระบายน้ํา 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบาย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา - 
 

900,000 - 
 

- รางระบายน้ํา 34 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา  
 0.60x0.40 ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
2 ข้างทาง(บ้านนายเสริม 
คุ้มครอง)หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยแลง 

เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 35 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา
(สายบ้านนางจันทร์)  
หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 

 0.40x0.40 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
 

- 
 

120,000 
 

- 
 

- รางระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ฤดูฝนดีขึ้น 

กองช่าง 

- 825,000 - - 
 

ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

36 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.
(ตั้งแต่บา้นนายสัมฤทธิ์- 

ยาว 500 เมตร ที่นายอําพล) 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 

ถนนคสล 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๒�
�



 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  - 900,000 - - 
 

ท่อระบายน้ํา 37 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา
ตั้งแต่คอกวัวนายอ่านถึงคลอง
บางจาก 

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

 0.60 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ปรับปรงุท่อระบายน้ํา  - 360,000 - - 
 

ท่อระบายน้ํา 38 โครงการปรับปรงุท่อระบายน้ํา
(บ้านนายแวว)  ที่ดําเนินการ

ปรับปรงุ 
 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 1บ้านห้วยข้อง ระยะทาง 200 เมตร 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
 0.60x0.40 เมตร 

- 720,000 - - 
 

รางระบายน้ํา โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา
ตั้งแตส่ี่แยก – บ้านนางจ้อย)  

39 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม ระยะทาง 400 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

- 450,000� 450,000� -�40 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา 
(สายบ้านเนิน) ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน ระยะทาง 500 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - 800,000 - ถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

41 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง
(ตรอกยายชี-ฝั่งสระ)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
โดยลงหินคลกุ  
กว้าง 4 เมตร หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน 
ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

- - 67,500 - ปรับปรงุถนนลกูรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

42 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลกุ (บ้านนายเปรี้ยว) 
กว้าง 3 เมตร   หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค 
ยาว 150 เมตร  

ถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๓�
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หนาเฉลี่ย0.20 เมตร แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - 112,500 - ถนนลูกรัง 43 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั  
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

(บ้านนางเจี่ยน ) โดยลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค กว้าง 3 เมตร   

ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

- - 68,700 - 
 

ทางเท้าคสล. ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

44 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล. 
(ซอยบ้านนายสังข์)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - 247,500 - 
 

ทางเท้าคสล. 45 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล. 
(บ้านนายประเสริฐ)  

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ขุดลอกท่อระบายน้ํา - - 20,000� -� แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

46 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านนายชิต,นางขวญัเมือง  

ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 500 เมตร ที่ดําเนินการ 

หมู่ที่ 4 บา้นโป่ง ขุดลอก 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - 660,000 - 
 

ถนนคสล. ซ่อมแซมถนนคสล.  
กว้าง 6 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

47 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บา้น
นายจอน พึง่มี  ที่ดําเนินการ

ซ่อมแซม ยาว 200 เมตร หมู่ที่ 5บ้านหนองกะปุ 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ปรับปรงุท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- - 900,000� -�48 โครงการปรับปรงุท่อระบายน้ํา
(คลองช้างดดู)  

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

0.60 เมตร 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ระยะทาง 500 เมตร 

กองช่าง 
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งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - 770,000 770,000 ถนน คสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง4 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

49 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนายเด่น-นายบัญญัติ)  
ยาว 700 เมตร หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- - 300,000� 200,000�50 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
(บ้านนายชาญ) 

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

 0.60 เมตร 
หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด ระยะทาง 200 เมตร 

พร้อมลอกท่อเดมิ 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- - 225,000� -�51 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา
(บ้านนายบญุสง่-นายสายชล)  

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

 0.40 เมตร 
หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง ระยะทาง 150 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีสะพาน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

ตามแบบที่ อบต. - - 1,200,000 - สะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สะพานสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

52 โครงการก่อสรา้งสะพาน 
กําหนด ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง 
ข้ามคลองบ่อหนอง  
หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - 360,000 - ถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

53 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ กว้าง 3 เมตร   (บ้านนายจันทร-์ที่ดินนายพะ)  
ก่อสรา้ง ยาว 800 เมตร  หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 

หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- - 450,000� 450,000�54 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา 
(บ้านนางสุกญัญา-บ้านนางสุด
จิตต์) หมู่ที่ 8 บา้นห้วยแลง 

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

 0.60 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

กองช่าง 

- - 450,000 - ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

55 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร   สายหนองโพ 
ยาว 1,000 เมตร  หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 

ถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ 
ก่อสรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๕�
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หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- 115,500 - ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

56 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนางเชียร จันทร์จิตร)  
ยาว 70 เมตร  หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

- - 450,000� 450,000�ปรับปรงุถนนลกูรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

57 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร   (คอกวัวนายจ่วน –สระนาย

ชรินทร)(เข้าพื้นที่ทําการเกษตร) 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ ยาว 2,000 เมตร  

หนาเฉลี่ย0.20 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 

กองช่าง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- 
 

- 
 

450,000 
 

- ท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 
กว้าง 1.50 เมตร 

58 โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนางจุฑามาศ) 
สูง 1.50 เมตร หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยข้อง 
ยาว 100 เมตร 

กองช่าง 

- - 500,000 - ปรับปรงุถนนลกูรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

59 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร   
ที่ดําเนินการ
ซ่อมแซม 

ยาว 2,000 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

- - 180,000 - ถนนลูกรัง 60 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก  ที่ดําเนินการ

ปรับปรงุ 
(บ้านนายนาวิน- 

กว้าง 3 เมตร   คันคลองหนุมหวา้)  
ยาว 400 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

- - 180,000 - 61 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก  (สายคันคลองนานางจ้อย- 
กว้าง 3 เมตร   นานายเพือน)  
ยาว 400 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 

ถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๖�
�



หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
 0.60x0.40 เมตร 

- - 450,000 450,000 รางระบายน้ํา 62 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
(สายบ้านนางยม นวมนิ่ม) ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม ระยะทาง 500 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- 330,000 - ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

63 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนายสุทิน) 
ยาว 200 เมตร  หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - - 600,000 ถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

64 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 4 เมตร   เลียบคลองชลประทาน 
ยาว 1,000 เมตร  (ฝั่งทิศเหนือ) 
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - - 112,500 ถนนลูกรัง 65 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั  
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

(ไร่แค -ไร่มะนาว)  โดยลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค กว้าง 3 เมตร   

ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - - 187,500 ถนนลูกรัง 66 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั  
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

(บ้านนายเฉลิม )  โดยลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค กว้าง 3 เมตร   

ยาว 250 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - - 52,500 67 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั  
(บ้านนางหมี)  โดยลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค กว้าง 3 เมตร   

ยาว 70 เมตร  

ถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

๗๗�
�



หนาเฉลี่ย0.20 เมตร แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 68,700 ทางเท้าคสล. 68 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(บ้านนายเสถียร)  

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

- - - 720,000�69 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
สระเหนือ  

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

 0.60 เมตร 
หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย ระยะทาง 400 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 89,300 ทางเท้า คสล. 70 โครงการก่อสรา้งทางเท้า คสล.
(ซอยบ้านนางจวน)  

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 68,700 ทางเท้า คสล. 71 โครงการก่อสรา้งทางเท้า คสล.
(ซอยบ้านนายสังเวียน)   

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ยาว 90 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 96,200 ทางเท้า คสล. 72 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(บ้านนายสมนึก  กลิ่นอุบล) 

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  

ประชาชน ได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา 

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง�หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 68,700 ทางเท้า คสล. 73 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(ซอยบ้านนายเงิน) 

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

 
๗๘�

�



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก�2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

- - - 68,700 ทางเท้า คสล. ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

74 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(ซอยบ้านนายผา่น)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา�

- - - 55,000 ทางเท้า คสล. 75 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(ซอยบ้านนางใจ)  

ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ ยาว 40 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - - 150,000 ถนนลูกรังที่
ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

76 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง  ปรับปรงุถนนลกูรงั  
บ้านนางถาวร  เทียนทอง โดยลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ กว้าง 4 เมตร   

ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

77 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.กว้าง 
3เมตร 

- 
 

- - 82,500 
 

ถนนคสล. 
(บ้านนางพิน ยิ้มรอด)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 50เมตร  หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

- - - 577,500 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

78 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(นางเชื้อ เขียวคลี่) 
ยาว 350 เมตร หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก 

- - - 165,000 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง3 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

79 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนายบญุสง่)  
ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง เชื่อมต่อ 

หมู่ที่ 2 บา้นไร่แค หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

 

๗๙�
�



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่และการระบาย
น้ําในช่วงฤดูฝนดขีึ้น 

- - - 225,000�80 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
(บ้านนายบญุยิ่ง-บ้านนายถวิล) 

ท่อระบายน้ํา 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

 0.40 เมตร 
หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง ระยะทาง 150 เมตร 

กองช่าง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

81 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.กว้าง 
3เมตร 

- 
 

- - 115,500 ถนนคสล. 
(บ้านนายถวลิ-นายทองพูล )  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 70เมตร  หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- - 315,000 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

82 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนางสม)  
ยาว 100 เมตร  หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - - 262,000 ถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

83 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

โดยลงหินคลกุ  (บ้านนายประเสริฐ  ทินรอด) 
กว้าง 3 เมตร   หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
ยาว 70 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

- - - 137,500 ทางเท้า คสล. ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

84 โครงการก่อสรา้งทางเท้า คสล.
(บ้านนางเย็น-บ้านนางชื่น)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีทางเท้า
สําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

- - - 68,700 ทางเท้า คสล. ก่อสรา้งทางเท้า คสล.  
กว้าง 2.5 เมตร  

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีทาง
เท้าสําหรับใช้ในการสญัจร
ไปมา 

85 โครงการก่อสรา้งทางเท้าคสล.
(บ้านนายเซือย)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- - 247,500 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

86 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.(บ้าน
นางเกสร  พูลเสม)  ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 50 เมตร  หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- - 165,000 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

87 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

(บ้านนายแย้ม-คลองบางจาก) 
ยาว 100 เมตร  หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- - 825,000 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

88 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.(บ้าน
นานสะเทื้อน- ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 500 เมตร  คลองหนองกระดี่)  
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
พร้อมรางระบายน้ํา 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- - - 180,000 ถนนลูกรัง ปรับปรงุถนนลกูรงั เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

89 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

โดยลงหินคลกุ  (บริเวณนานายล้น-บ้านนาย
เลี้ยน นายโชติ) กว้าง 3 เมตร   

ยาว 400 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 
หนาเฉลี่ย0.20 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

- 
 

- - 198,000 ถนนคสล. ก่อสรา้งถนนคสล.  
กว้าง 3เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

90 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
(บ้านนายเพียง) ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง ยาว 120 เมตร  หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน  
หนา 0.15 เมตร 

กองช่าง 
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 1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําป้ายบอกเขต 
พื้นที่ อบต. 

เพื่อเป็นการจดัทําป้าย
บอกพื้นที่ของ อบต. 

จัดทําปา้ยบอกเขตพื้นที่
ของ อบต. 
จํานวน 4 แหง่ 

- 20,000� 20,000� 40,000� จํานวนป้ายที่
ดําเนินติดตั้ง 

จํานวนป้ายบอกเขต
พื้นที่ของ อบต. 
 

กองช่าง�

2 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่ต่าง ๆ  

เพื่อเป็นการจดัทําป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่
สําคัญต่าง ๆ ของ อบต. 

จัดทําปา้ยสถานที่สําคัญ
ของ อบต. 
จํานวน 3 แหง่ 

- 5,000 5,000� 5,000� จํานวนป้ายที่
ดําเนินติดตั้ง 

จํานวนป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานที่
สําคัญเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง�

3 โครงการจัดทําป้ายซอยภายใน
หมู่บา้น  
 

เพื่อเป็นการจดัทําป้าย
ซอยภายในหมู่บ้าน 

จัดทําปา้ยซอยภายใน
หมู่บา้น  
หมู่ที่ 1-9 ต.หนองกะป ุ
หมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยข้อง 

- - 30,000 30,000 จํานวนป้ายที่
ดําเนินติดตั้ง 

จํานวนป้ายซอยภายใน
หมู่บา้น มีความชัดเจน 
 

กองช่าง�

แบบ ผ.01 

 


