
รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรบั ประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุ ี

ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยนื  
4.การพฒันาเมืองการค้า การผลติ การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคณุภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ช่วงที่ 1 3,801,600 
 
 
 
 

- - - ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตที่
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสญัจร 

กองช่าง ๑ โครงการเสริมผิวจราจรถนน ประชาชนทั้งสอง
ตําบลได้รับความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กว้าง 6  เมตร ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
สายบา้นโพธิ์ลอย-หัวนา ยาว 800 เมตร 

หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 390  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,842 ตารางเมตร 

อบจ. 

ติดตั้งไฟสาธารณะ 
จํานวน 80 ชุด  

เพื่อลดปญัหาอุบตัเิหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

2 โครงการตดิตั้งไฟสาธารณะ  4,000,000 
 

- - - 
หมู่ที่1บ้านบอ่หมนั –หมู่ที่4 
บ้านโป่ง ตําบลหนองกะปุ  พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

จํานวน 2 ลูก อําเภอบา้นลาด 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
ที่ดําเนินการติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 
อบจ. 

แบบ ผ.03 
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งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสญัจร 

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกรวดเรว็ 

3 โครงการปรับปรงุผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 

5,760,000 
 

5,760,000 
 

- 
 

- ถนนลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  คอนกรีต สายบา้นโพธิ์ลอย – 

พุกาม ตําบลหนองกะปุเชื่อมต่อ 
ตําบลห้วยลึก(ถนน อบจ.) 

คอนกรีตที่
ดําเนินการปรับปรงุ กว้าง 6เมตร 

ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

อบจ. 

กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

4 โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนน 5,760,000 
 

- - - ถนนลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติก 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยข้องเชื่อมต่อ คอนกรีตที่

ดําเนินการปรับปรงุ
ผิวจราจร 

กว้าง 6เมตร หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน 
ยาว 2,000 เมตร ตําบลห้วยข้อง 
หนา 0.05 เมตร 

อบจ. 

กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

5 โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนน 5,760,000 
 

- - - ถนนลาดยาง ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

ลาดยาง แอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองโสนเชื่อมต่อบา้นเนิน
หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน 

แอสฟัลท์ติก 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  คอนกรีตที่

ดําเนินการปรับปรงุ
ผิวจราจร 

กว้าง 6เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ตําบลห้วยข้อง 
หนา 0.05 เมตร 

อบจ. 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

6,690,000 
 

- - - ถนนคอนกรีต ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง 6 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.
พร้อมคลองส่งน้ํา เสริมเหล็ก ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

อบจ. 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 6เมตร บ้านนายบญุยืน – นายสมศักดิ ์
ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 4 บา้นโป่ง  
หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองกะป ุ

นพค.  
ชลประทาน  

ปภ. 
900,000 900,000 - - ขุดลอกคลอง เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน

การเกษตรและการระบาย
น้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

7 โครงการขุดลอกคลองบางจาก 
กว้าง 6 เมตร  หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 
ยาว 3,000 เมตร ตําบลหนองกะป ุ
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

คลองบางจาก 
ที่ดําเนินการ 
ขุดลอก 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง 
อบจ. , นพค.  
ชลประทาน 

ปภ. 

แบบ ผ.03 
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แบบ ผ.03 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

กองช่าง เด็กเลก็เด็กอนุบาล 
3 ขวบในพื้นที่มี
อาคาร ศพด. 
รองรับ 

- 2,000,000 - - อาคารศูนย์ศพด. ก่อสรา้งอาคารศูนย์ 8 โครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์
ศพด. 

เพื่อรองรบัจาํนวนเด็กเลก็
เด็กอนุบาล 3 ขวบใน
พื้นที่ 

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ตามแบบ สถ.ศพด.1 
(เด็กไม่เกิน 50 คน ) 

กรมสง่เสรมิฯ 

กองช่าง - 200,000 - - ฝายกักเก็บน้ําที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วง 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้น
กว้าง 6 เมตร  

เพื่อชะลอการไหล 9 โครงการก่อสรา้งฝายน้ําล้นคลอง 
D 3 หมู่ที่ 1  ของน้ํา และกักเกบ็น้ํา

สําหรับการเกษตร ยาว 6 เมตร บ้านบ่อหมันตาํบลหนองกะป ุ
ฤดูฝนดีขึ้น ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

อบจ.นพค.  
ชลประทาน  

ปภ. 
ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

-  6,690,000 
 

- - ถนนคอนกรีต ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง 10 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 
เสริมเหล็ก ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

อบจ. บ้านนายเอี่ยม หมูท่ี่ 2  
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 6เมตร บ้านไรแ่ค  ตาํบลหนองกะปุ
เชื่อมต่อ ตาํบลไร่สะท้อน ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

นพค. 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดขีึ้น 

11 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
หน้าโรงเรียนบ้านโป่งสลอด-
คลองสง่น้ําสายเมอืงกาญจน์ 
หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ
ตําบลหนองกะป ุ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา 
 0.60x0.40 เมตร 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 
 

- 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

รางระบายน้ํา กองช่าง 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

อบจ. 
นพค.  

ชลประทาน   

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

-  6,690,000 
 

- - ถนนคอนกรีต ก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง 12 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.  
เสริมเหล็ก ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

อบจ. สายคลองชลประทาน  
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 6เมตร หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด 
ยาว 2,000 เมตร ตําบลหนองกะป ุ
หนา 0.15 เมตร 

นพค.  
ชลประทาน   
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แบบ ผ.03 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

-  5,760,000 
 

- - ถนนลาดยาง ปรับปรงุผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง 13 โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนน 
แอสฟัลท์ติก ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

อบจ. ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
คอนกรีตที่
ดําเนินการปรับปรงุ
ผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบา้นวังบัว-โป่งสลอด 
กว้าง 6เมตร ตําบลหนองกะป ุ
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

นพค. 

14 เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการระบาย
น้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

ขุดลอกห้วย - 675,000 - - ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง โครงการขุดลอกคลองห้วยบ่อ คลองห้วยบ่อ 
กว้าง 3 เมตร  อบจ.นพค.  

ชลประทาน 
(นานายจันทร์-นานายไพร) ที่ดํานินการ 

ยาว 4,500 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข้อง  ขุดลอก 
ลึก1.5 เมตร ตําบลห้วยข้อง ปภ. 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
และมีการระบายน้ําที่ด ี

วางท่อระบายน้ํา  - 900,000 
 

900,000�
�

900,000�
�

ท่อระบายน้ําที่
ดําเนินการปรับปรงุ 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

15 โครงการก่อสรา้งท่อระบายน้ํา 
อบจ. (ถนนสายบา้นเนิน) 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน ระยะทาง  
ตําบลห้วยข้อง 1,500 เมตร 

นพค.  
ชลประทาน   

-  -  900,000 
 

- ถนนลาดยาง ก่อสรา้งถนนลาดยาง กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชน ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

16 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รา้นอัด
ฉีด– ร้านนายบญุเยี่ยม  

แอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  อบจ. ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

คอนกรีตที่
ดาํเนินการกอ่สรา้ง 

กว้าง 6เมตร 
ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 4 บา้นโป่ง 
หนา 0.05 เมตร ตําบลหนองกะป ุ

นพค. 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
จํานวน 40 ชุด  

เพื่อลดปญัหาอุบตัเิหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

กองช่าง 17 โครงการตดิตั้งไฟสาธารณะ  - - 2,000,000 
 

- ไฟฟ้าแสงสว่างที่
ดําเนินการตดิตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะปุ เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด  พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

จํานวน 1 ลูก ตําบลหนองกะป ุ

อบจ.�

 
 

๑๒๘�
�



แบบ ผ.03  
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ติดตั้งไฟสาธารณะ
จํานวน 40 ชุด  

เพื่อลดปญัหาอุบตัเิหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

กองช่าง 18 โครงการตดิตั้งไฟสาธารณะ  - - 2,000,000 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยข้อง เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 2 บา้นเหียงค่อม 

ที่ดําเนินการติดตั้ง 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จํานวน 1 ลูก ตําบลห้วยข้อง 

อบจ.�

ติดตั้งไฟสาธารณะ
จํานวน 40 ชุด  

เพื่อลดปญัหาอุบตัเิหตุ 
และปัญหาอาชญากรรม
ในช่วงกลางคืน 

กองช่าง 19 โครงการตดิตั้งไฟสาธารณะ  - - 2,000,000 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนมีความ
สะดวก ความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไป - มา 

บริเวณ หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน  
– บ้านเนิน ตําบลห้วยข้อง 

ที่ดําเนินการติดตั้ง 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
จํานวน 1 ลูก 

อบจ.�

-  - - 7,000,000 
 

ก่อสรา้งสะพาน
คอนกรีต 

ก่อสรา้งสะพาน
คอนกรีต 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกสบาย 

20 โครงการก่อสรา้งสะพาน อบจ. ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่างชุมชน 
หมู่บ้าน กับ วัด ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

คอนกรีตคลองบางจาก 
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 7เมตร (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ 3  
ยาว 10 เมตร  บ้านโพธิล์อย  ตาํบลหนองกะป ุ

นพค.�

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่าง
ชุมชน หมู่บา้น และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรรวดเรว็ขึ้น 

-  - - 6,690,000 
 

ปรับปรงุถนนลกูรงั ปรับปรงุถนนลกูรงั เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง 21 โครงการปรับปรงุลูกรังถนนสาย
คันคลอง – สายเมืองกาญจนบุรี   ที่ดําเนินการ

ปรับปรงุ 
โดยลงหินคลกุ ได้มีถนนสาํหรับใช้ในการ

คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเรว็ 

อบจ. 
กว้าง 6เมตร  ม.5 บ้านหนองกะปุ 
ยาว 2,000 เมตร ตําบลหนองกะป ุ
หนา 0.20เมตร 

นพค. 

กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - - 2,250,000 
 

ถนนลูกรังที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

22 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรังเลียบ ก่อสรา้งถนนลูกรงั  
อบจ. คลองสายคันคลองบางจาก กว้าง 6 เมตร   

(อบต.หนองกะป-ุสะพานหว้ย
ลาด) หมู่ที่ 5 บา้นหนองกะป ุ

ยาว 1,500 เมตร  
หนาเฉลี่ย0.20เมตร 

ตําบลหนองกะป ุ

นพค.  
ชลประทาน   

 
 
 

๑๒๙�
�



แบบ ผ.03 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

กองช่าง - - 2,250,000 
 

- ถนนลูกรังที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

23 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
อบจ. กว้าง 6 เมตร   สายบา้นเนิน 

ยาว 1,500 เมตร  หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน 
หนาเฉลี่ย0.20เมตร ตําบลห้วยข้อง 
พร้อมรางระบายน้ํา 

นพค. 

กองช่าง ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

- - - 3,600,000 คลองชลประทาน 24 โครงการซ่อมแซมคลอง
ชลประทาน(บ้านนายเย็น)  

ซ่อมแซมคลอง
ชลประทาน อบจ. ที่ดําเนินการ 
กว้าง 3 เมตร  นพค.  

ชลประทาน 
ซ่อมแซม หมู่ที่ 6 บา้นโป่งสลอด 

ยาว 1,000 เมตร ตําบลหนองกะป ุ
ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ปภ. 

กองช่าง ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม
ขัง และประชาชนมี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

- - - 450,000 คลองชลประทาน ขุดลอกคลอง เพื่อใหม้ีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

25 โครงการขุดลอกคลอง
ชลประทาน(ราชบรุีฝั่งขวา)  อบจ. ที่ดําเนินการ กว้าง 6 เมตร  

นพค.  
ชลประทาน 

ขุดลอก ยาว 1,500 เมตร (บ้านนายชาญ-บ้านนายสงัด) 
ลึก3 เมตร หมู่ 6 บา้นโป่งสลอด 

ตําบลหนองกะป ุ ปภ. 
กองช่าง - - - 2,250,000 

 
ถนนลูกรังที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

26 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั  เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

อบจ. กว้าง 6 เมตร   สายคันคลองบางจาก 
ยาว 1,500 เมตร  หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 
หนาเฉลี่ย0.20เมตร ตําบลหนองกะป ุ

นพค.  
ชลประทาน   

- - - 1,200,000 ฝายกักเก็บน้ําที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

แก้ไขปญัหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่และการ
ระบายน้ําในช่วง 

ก่อสรา้งประต ูเพื่อชะลอการไหล กองช่าง 27 โครงการก่อสรา้งประตูเปิด- 
เปิด-ปิดน้ํา ของน้ํา และกักเกบ็น้ํา

สําหรับการเกษตร 
อบจ. ปิดน้ํา สายหนองโพธิ ์

สายหนองโพธิ ์ นพค.  
ชลประทาน 

หมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย 
ฤดูฝนดขีึ้น กว้าง 3 เมตร  ตําบลหนองกะป ุ

ยาว 6 เมตร ปภ. 
 

๑๓๐�
�



แบบ ผ.03 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

-  - 7,000,000 
 

- ก่อสรา้งสะพาน
คอนกรีต 

ก่อสรา้งสะพาน
คอนกรีต 

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกสบาย 

28 โครงการก่อสรา้งสะพานคสล
บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 3  

กองช่าง ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรระหว่างชุมชน 
หมู่บ้าน กับ วัด ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

กว้าง 7เมตร บ้านหนองโสนตาํบลหว้ยข้อง 
ยาว 10 เมตร  

อบจ. 

กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว�

- - 2,250,000 
 

- ถนนลูกรังที่
ดําเนินการกอ่สรา้ง 

ประชาชน ได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวก 

29 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรัง ก่อสรา้งถนนลูกรงั  
อบจ. (สายใตอ้ีเห็น)  กว้าง 6 เมตร   

หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน ยาว 1,500 เมตร  
ตําบลห้วยข้อง หนาเฉลี่ย0.20เมตร 

นพค. 

กองช่าง ประชาชนมีความ
สะดวก สบายใน
การดาํเนินชีวิต 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมู่ที่ 1-9 ตําบลหนองกะป ุ
หมู่ที่ 1-3 ตําบลห้วยข้อง 

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรอืน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 
แรงต่าํ  
 

- - - - ไฟฟ้าแรงต่าํที่
ดําเนินการ 
ขยายเขต 

การไฟฟ้า 

ประชาชนมีความ
สะดวก สบายใน
การประกอบอาชีพ 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า - - - - ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตรครบทุก
ครัวเรือน 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
เพื่อการเกษตร   ที่ดําเนินการ เพื่อการเกษตร  

ขยายเขต หมู่ที่ 1-9 ตําบลหนองกะป ุ
หมู่ที่ 1-3 ตําบลห้วยข้อง 

การไฟฟ้า 

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก
ในพื้นที่อย่างถาวร 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - - - - หม้อแปลงไฟฟ้าที่
ดําเนินการตดิตั้ง 

ประชาชนในตําบล
มีไฟฟ้าเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

32 โครงการตดิตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1-9 ตําบลหนองกะป ุ
หมู่ที่ 1-3 ตําบลห้วยข้อง 

การไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

๑๓๑�
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แบบ ผ.03 1.2 แผนงานสาธารณสขุ 
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

1,600,000 
 

- - 
 

- ปรับปรงุฌาปนสถาน
เตาเผาศพปลอด
มลพิษ บริเวณวัดไทร
ทอง 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และ
การบรูณะและพัฒนาวัด
ทางกายภาพ ให้เป็นไป
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา
ชุมชน 

ประชาชนมี 1 โครงการปรับปรงุฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ) วัดไทรทอง 

ฌาปนสถาน  
ฌาปนสถาน (เตาเผาศพ)  
(เตาเผาศพ)  ตําบลห้วยข้องอําเภอบ้านบาด ที่ดําเนินการ 
ชนิดปลอดมลพิษ จังหวัดเพชรบุร ี ปรับปรงุ 

 เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

อบจ. 
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แบบ ผ.03 ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง สนัติสุข และสงัคมคณุภาพทีย่ั่งยืนด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต   

๓. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยทุธศาสตร์2. การพฒันาด้านสังคม และพฒันาคณุภาพชีวิต     1. 

2.1 แผนงานสังคมสมเคราะห ์
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ผู้ด้อยโอกาส,ผู้มี
รายได้น้อยมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จํานวนผู้ด้อยโอกาส
,ผู้มีรายได้น้อยที่
ได้รับการช่วยเหลอื 

การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส,  

1 โครงการช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส, เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส, ผู้มีรายได้
น้อย ใหม้ีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม ผู้มีรายได้น้อย 

พมจ.พบ. ผู้มีรายได้น้อยในพืน้ที่ 
อบต.หนองกะป ุ  

2 ออกเยี่ยมเยียนผู้รบั
เบี้ยยังชีพทุกรายใน
พื้นที่ อบต.หนองกะปุ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสมีกําลงัใจ
ในการดาํเนินชีวิต
ต่อไป 

โครงการเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นขวญัและ
กําลงัใจให้กับผู้สงูอายุ  

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

30,000 
 

 

30,000� 30,000� 30,000�
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

สถานสงเคราะห์
ฯ 

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ออกเยี่ยมเยียน 

 
3 จัดกจิกรรมสาํหรับ

เด็กผูสู้งอายุ,ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างผูสู้งอายุ,ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
กิจกรรมรว่มกัน 

โครงการจัดกจิกรรมสาํหรบัเด็ก
ผู้สูงอายุผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมกจิกรรมสําหรบัเด็ก
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ,ผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาสที่
เข้าร่วมกจิกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

30,000� 30,000� 30,000� 30,000�

ศพค. 
 

4 40,000 
 

40,000� 40,000� 40,000�สงเคราะห์ผู้ยากจน
และด้อยโอกาสใน
พื้นที่ อบต.หนองกะปุ 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ 
ผู้ยากจนและด้อยโอกาส 

ผู้ยากจนและด้อย
โอกาสที่ไดร้ับการ
สงเคราะห์มีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น 

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนและ
ด้อยโอกาส 

จํานวนผู้ยากจน
และด้อยโอกาสที่
ได้รับการสงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังมคม 

กาชาด,พมจ.,   
กุ่มสะแก, 

ให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น  

หน่วย 37 
 

๑๓๓�
�



แบบ ผ.03  
 

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

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ผู้ผู้พิการที่ไดร้ับการ
จัดบรกิารอุปกรณม์ี
คุณภาพชีวิต ที่ดขีึน้ 

50,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จํานวนผู้พิการที่
ได้รับการจัดบรกิาร
อุปกรณ ์

จัดบรกิารอุปกรณ์
สําหรับผูพ้ิการในพื้นที่ 
อบต.หนองกะป ุ

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ  
ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

5 โครงการจัดบรกิารอุปกรณ์
สําหรับผูพ้ิการ 

กองสวัสดิการ
สังมคม 

กาชาด,พมจ.,   
กุ่มสะแก, 

 

หน่วย 37 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๔�
�



๑๓๕�
�

2.2แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้ของผูส้งูอายุผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผู้สงูอายุผู้
พิการและผู้ดอ้ยโอกาส
ให้ดาํรงชีวิตอยู่ในชุมชน
ได้อย่างเท่าเทียมผู้อื่น 

ปรับปรงุซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยใหแ้ก่ผู้
ผู้สูงอายุผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 
อบต.หนองกะป ุ

100,000 
 

100,000�
�

100,000�
 
�

100,000�
�

จํานวนผู้สงูอายุผู้
พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รบั
การปรับปรงุ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้สูงอายุผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รบั
การช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังมคม 

กาชาด,พมจ.,   
กุ่มสะแก, 
หน่วย 37 

แบบ ผ.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


