
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 4. การพฒันาเมืองการค้า การผลติ การบรกิาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์5. การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ํา 
5.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

๑๐๕�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

960,000 -� -� -�ก่อสรา้งคลองสง่น้ํา 
คสล.รูปตวัยู 

กองช่าง เพื่อใหม้ีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

ในพื้นที่มีน้ําสําหรบัใช้
ในการเกษตรเพียงพอ
ต่อความต้องการและ
มีการระบายน้ําไดด้ี 

1 โครงการก่อสรา้งคลองสง่น้ํา คสล.  คลองสง่น้ํา คสล. 
รูปตัวยู หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน ที่ดําเนินการ

ก่อสรา้ง กว้าง 1 เมตร  ตําบลหนองกะป ุ
ยาว 800 เมตร 
ลึก1 เมตร 

 

2 720,000 720,000� 720,000� - กองช่าง เพื่อใหม้ีน้ําในการทํา
การเกษตรกรรม 

ก่อสรา้งคลองดาด ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชน 

โครงการก่อสรา้งคลองดาดคสล. 
สายประปา หมู่ที่ 7 บ้านไร่ตะแคง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านไรแ่ค 

คลองดาดคสล. 
คสล.กวา้ง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ 
ยาว 400 เมตร มีน้ําใช้ในการทํา

การเกษตร 
ก่อสรา้ง 
 ลึก 1.5เมตร ตําบลหนองกะป ุ

 

3 540,000 540,000 -� - กองช่าง เพื่อใหม้ีน้ําในการทํา
การเกษตรกรรม 

ก่อสรา้งคลองดาด ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชน 

โครงการก่อสรา้งคลองดาดคสล. 
(เครดิต-ศาลา) 

คลองดาดคสล. 
คสล.กวา้ง 3 เมตร  ที่ดําเนินการ 
ยาว 200 เมตร มีน้ําใช้ในการทํา

การเกษตร 
หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง ก่อสรา้ง 

 ลึก 1.5เมตร ตําบลหนองกะป ุ

 

4 ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม
ขัง และประชาชน 

กองช่าง 540,000 - - - คลองดาดคสล.ที่
ดําเนินการ 

โครงการก่อสร้างคลองดาดคสล. เพื่อให้มีน้ําในการทํา
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างคลองดาด 
กว้าง 3 เมตร  หมู่ที่ 3บ้านหนองโสน 

ก่อสรา้ง 
 

ยาว 100 เมตร ตําบลห้วยข้อง มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร ลึก1.5เมตร 

 

5 กองช่าง ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

2,600,000 - - - คลองสง่น้ํา ขุดลอกคลองส่งน้าํ เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

โครงการขุดลอกคลองสง่น้ํา 
 ที่ดําเนินการ กว้าง 4 เมตร  (คลองดาดสายโรงสูบน้ําห้วยท่าช้าง) 

หมู่ 6 บา้นโป่งสลอด ขุดลอก ยาว 13,000 เมตร 
ลึก3 เมตร ตําบลหนองกะป ุ

แบบ ผ.01 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

๑๐๖�
�

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

- 200,000 - - ขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ 

กองช่าง เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

6 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ สระน้ําสาธารณะ
ที่ดําเนินการ (สระเสน) หมู่ 1 บ้านบ่อหมัน 

กว้าง 20 เมตร  ตําบลหนองกะป ุ ขุดลอก 
ยาว 50 เมตร 
ลึก3 เมตร 

 

7 ในพื้นที่มนี้ําสําหรบัใช้
ในการเกษตรเพียงพอ
ต่อความต้องการและ
มีการระบายน้ําไดด้ี 

- 600,000 600,000 - คลองสง่น้ํา คสล. ก่อสรา้งคลองสง่น้ํา 
คสล.รูปตวัยู  

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

กองช่าง โครงการก่อสรา้งคลองสง่น้ํา คสล.  
ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

รูปตัวยู (นายเฉลา – ดอนขุนเทียน)  
กว้าง 1 เมตร  หมู่ที่ 2 บา้น ไรแ่คตําบลหนองกะป ุ
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 1 เมตร 

 

8 เพื่อใหร้ะบบประปา
สามารถใช้งานไดด้ี 

ปรับปรงุระบบประปา 
โดยการเปลี่ยนท่อเมน 

ระบบการจา่ยน้ํา โครงการปรับปรงุระบบประปา - 300,000 - - ระบบประปา 
ประปาสาํหรับอุปโภค
บริโภคมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

หมู่ที่ 3 บา้นโพธิ์ลอย  ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ ตําบลหนองกะป ุ ระยะทาง 4,000 เมตร 

กองช่าง 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

- 900,000 900,000 900,000 ลอกลาํหว้ยใหญ ่9 ขุดลอกคลอง โครงการขุดลอกคลองบางจาก กองช่าง เพื่อให้มีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ
ระบายน้ําไม่ให้ 

ที่ดําเนินการ กว้าง 6 เมตร  (สะพานบางจาก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ 
ขุดลอก ยาว 3,000 เมตร ลําหว้ย หมู่ที่ 6  ตําบลหนองกะป ุ

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ท่วมขัง 

 

10 - 300,000 - - จัดซื้อถังประปา
อลูมิเนียมพ้อม  

เพื่อใหป้ระชาชนใน  โครงการปรับปรงุถังประปา ถังประปาที่
ดําเนินการจดัซื้อ 

ประปาสาํหรับอุปโภค
บริโภคมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

ได้มีน้ําประปาใช้
อุปโภคและบริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง 
ถังกรอง ตําบลหนองกะป ุ

กองช่าง 

- 450,000 - - กองช่าง ขุดลอกสระน้ํา ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

สระน้ําสาธารณะ
ที่ดําเนินการ 

11 โครงการขุดสระน้ํา หมู่ที่ 2  
 กว้าง 20 เมตร  บ้านเหียงค่อม ตําบลห้วยข้อง 

ยาว 150เมตร ขุดลอก 
ลึก3 เมตร 

 
 



แบบ ผ.01 
 

งบประมาณและที่มา 

๑๐๗�
�

(ผลผล ร) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั ิตของโครงกา (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) 

-
บาท) 

-
บาท) บาท) 

กองช่าง ข
ก
ย
ล

630,000 - ุดลอกคลอง ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

12 โครงการขุดลอกคลองหนองประดู่ เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

คลองหนองประดู่
ที่ดําเนินการ 

  
ว้าง 6 เมตร  หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหมันตําบลหนองกะปุ 
าว 700 เมตร ขุดลอก 
ึกเฉลี่ย 3 เมตร 

 

13 ข
ก
ย
ล

- 840,000 - ุดลอกคลอง กองช่าง เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

โครงการขุดลอกลาํห้วยใหญ ่ ลอกลาํหว้ยใหญ ่ - 
ว้าง 8 เมตร  (สะพานบางจาก - หมู่กลาง) ที่ดําเนินการ 
าว 700 เมตร หมู่ที่ 5  บา้นหนองกะปุ ขุดลอก 
ึกเฉลี่ย 3 เมตร ตําบลหนองกะป ุ

 

14 ข
ส
ก
ย
ล

- 540,000 540,000 ุดลอกสระน้ํา
าธารณะ 

กองช่าง เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ สระน้ําสาธารณะ
ที่ดําเนินการ 

 - 
(ศพด.บ้านโป่งสลอด) 

ว้าง 60 เมตร  หมู่ 6 บา้นโป่งสลอดตําบลหนองกะปุ ขุดลอก 
าว 120 เมตร 
ึก3 เมตร 

 

15 เพื่อใหร้ะบบประปา
สามารถใช้งานไดด้ี 

ป ะปา 
โ มน 
ร เมตร 

- 300,000 - รับปรงุระบบปร
ดยการเปลี่ยนท่อเ
ะยะทาง 4,000 

ระบบการจา่ยน้ํา โครงการปรับปรงุระบบประปา ระบบประปา  - 
ประปาสาํหรับอุปโภค
บริโภคมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 
ระบบการจา่ยน้ํ

หมู่ที่ 7 บา้นไร่ตะแคง ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ ตําบลหนองกะป ุ

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรงุระบบประปา 
งกะปุ 

เพื่อใหร้ะบบประปา ป  
โ อเมน 
ร เมตร 

- - 300,000 - ระบบประปา า 
ภค

กองช่าง รับปรงุระบบประปา
ประปาสาํหรับอุปโหมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลงตาํบลหนอ สามารถใช้งานไดด้ี ดยการเปลี่ยนท่

ะยะทาง 4,000 
ที่ดําเนินการ
ปรับปรงุ 

ลอกลาํห้

บริโภคมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 
ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขั
และประชาชนม

17 โครงการขุดลอกคลองบ่อหนอง 
 (ที่นายสะเทือน-ศาลา) 

เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ

ัง 

ข
ก เมตร  
ย
ล

- - 375,000 - วยใหญ ่
ที่ดําเนินการ 

ง 
ีน้ําใช้

กองช่าง 
 

ุดลอกคลอง 
ว้าง 5 
าว 500 เมตร ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขหมู่ที่ 9 บา้นใหม่โพธิ์ลอย ขุดลอก 
ึกเฉลี่ย 3 เมตร ตําบลหนองกะป ุ

ในการทําการเกษตร 

 



๑๐๘�
�

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รับผิดชอบหลัก 

แบบ ผ.01 

หน่วยงาน2561 
(บาท) 

2562 
(

2563 2564 
(บาท) บาท) (บาท) 

โครงการก่อสร น้ํา คสล.  
หมู่ที่ 2 บา้น ไรแ่คตําบลหนองกะป ุ

เพื่อ
การเกษตรกรรมและ

วมขัง 
ตร 

คลอ ล. 
ที่ดําเน

ใ
ในการเกษตรเพียงพอ

ก่อสร้ ้าํ 
คสล.รูปตวัยู 

างคลองสง่น นพื้นที่มีน้ําสําหรบัใช้18 า้งคลองสง่ ใหม้ีน้ําใช้ใน - - - 240,000 งสง่น้ํา คส
ินการ

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 200 เม

ต่อความต้องการและ
มีการระบายน้ําไดด้ี 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขั

ระบายน้ําไมใ่ห้ท่ ก่อสรา้ง 

ลึก1 เมตร 

กองช่าง 
 

19 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่  
(สายบ่อหนอง) (นายถวิน-นายทองพูล) 

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ใน
การเกษตรกรรมและ

วมขัง 
ร  

ตร 

- - - 225,000 คลอง
ชลประทาน 

ินการ 

ง 
และประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง 
 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 3 เมต
ยาว 1,000 เมระบายน้ําไมใ่ห้ท่

เพื่อให้มีน้ําในการทํา

หมู่ที่7บ้านไร่ตะแคง ที่ดําเน
ขุดลอก ลึก1.5  เมตร ตําบลหนองกะป ุ

ในการทําการเกษตร 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วม20 องดาดคสล. 
นายสมศักดิ์- การเกษตรกรรม 

ค

100 เมตร 

- - - 540,000 ล.
การ ขัง และประชาชน 

กองช่าง 
 

โครงการก่อสร้างคล ก่อสร้างคลองดาด คลองดาดคส
ที่ดําเนิน(บ้านนางบุญยืน- สล. 
ก่อสรา้ง 
 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 
ลึก1.5เมตร 

นายสนานลงคลองบางจาก 
หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 
ตําบลหนองกะปุ

มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

21 พร้อมฝังท่อ
หัวไรป่ระยุทธ์)   

ง 

เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ

อ้ม
้าํ 

ร 

- - - 562,500 าหว้ยที่
ดําเนินการ 

ร้อมฝัง
า 

้าํท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง 
 

ขุดลอกลําห้วยพร ในพื้นที่ไม่มีนโครงการขุดลอกลาํห้วย ลํ
ฝังท่อระบายนระบายน้ํา(บริเวณ
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2,500 เมต

ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขังหมู่ที่ 2 บ้านเหียงค่อมตําบลหว้ยข้อ ขุดลอกพ
ท่อระบายน้ํ

ลึก1.5 เมตร 

ในการทําการเกษตร 

22 โครงการขุดลอดสระประปา 
(สระเขาดิน) หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 

เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การผลิตน้ําประปา ร  

- - - 1,050,000 ะ
ที่ดําเนินการ 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้

กองช่าง 
 

สระน้ําสาธารณขุดลอกสระน้ํา 
กว้าง 60 เมต

ขุดลอก ยาว 350เมตร ตําบลห้วยข้อง 
ลึก3 เมตร 

ในการทําการเกษตร 

 
 
 



๑๐๙�
�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั รับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยงาน2561 

(บาท) 
2562 
(

2563 2564 
(บาท) บาท) (บาท) 

23 โครงการขุดลอ ้าํ 
ชลประทาน D3 งกะป ุ

เพื่อ ใน
การเ

 

ขุดลอกล อ้ม 1, 0 คลอ  
ที่ดําเน  

ใกคลองทิ้งน
ตําบลหนอ

กักเกบ็น้ําไว้ใช้
กษตรและการ

ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง

เพื่อกักเกบ็น้ําไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ

ําห้วยพร
กว้าง 10 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
ลึก3 เมตร 

- - - 000,00 งสง่น้ําทิ้ง
ินการ

ขุดลอก 

นพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
และประชาชนมีน้ําใช้
ในการทําการเกษตร 

ในพื้นที่ไม่มีน้ําท่วมขัง
และประชาชนมีน้ําใช

กองช่าง 
 

24 
ตําบลห้วยข้อง 

 

 - - - 500,000 
 

 
้

กองช่าง 
 

โครงการขุดลอกลาํห้วยทราย  

ระบายน้ําไมใ่ห้ท่วมขัง

ขุดลอกลําห้วยพรอ้ม
ร  กว้าง 5 เมต

ยาว 2,000 เมตร 
ลึก1.5 เมตร 

ลําหว้ยท
ดําเนินการ

ี่

ขุดลอก ในการทําการเกษตร 

แบบ ผ.01 

 


