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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่
บ้านนายมายถึงบ้านนาย
ชลธี หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กวา้งข้างละ  
1 เมตร  ยาว 250 
เมตร จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

324,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างไหล่
ทางท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บริเวณบ้านผู้ใหญ่เฉลียวถึง
ไร่นายนิตย์ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

384,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 648,000 
(อบต.) 

- -  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๓๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บริเวณไร่นายวิรัตน์-ไร่นาย
วุฒิไกร หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- 288,000 
(อบต.) 

- -  ก่อสร้างถนนลูกรัง
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณไร่นายชัยวัฒน์-ไร่นาง
เอื้อม หมู่ท่ี 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังและมีการระบายน้ า 
ท่ีดี 

วางท่อ คสล.  
0.80 เมตร ยาว 8 
เมตร  

- - 20,000 
(อบต.) 

- - วางท่อระบายน้ า 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ า
ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยบ้านนางจิตสุภา  มีกอง 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บริเวณไร่นางขนิษฐา        
นุชส าอาง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนนลูกรัง
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บริเวณบ้านนายสมทบ นุช
ส าอาง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

- - - - 500,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
บ้านนายสมเกียรติ-บ้านนาย
ทัด คงเจริญ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 354,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 4   หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   200  เมตร  

160,000 
(อบต.) 

- - - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาย
เขา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

540,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส หมู่ท่ี 2 (บริเวณ
ถนนลาดยางสายบ้าน  หนอง
ตาฉาว) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ าท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส  กว้าง ๑.๕๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๒ ช่องทางน้ า 

- 650,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีและการ
ระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยชายเขา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว  500  เมตร  

- - 500,000 
(อบต.) 

- - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงหอถัง
ประปาชายเขา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
น้ าประปาใช้อุปโภค
และบริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปา 
ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร 
  

- - - 500,000 
(อบต.) 

- เปลี่ยนหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายจริน  แสงผา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

- - - - 400,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

496,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอย 5 (ซอยข้าง
โรงเรียน) หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 500 เมตร   

62,000 
(อบต.) 

- - - - ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอย 2 (ซอยบ้านลุง
ด า) หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 300 เมตร   

- 37,000 
(อบต.) 

- - - ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายเฉลา  อั๋นตุ่ม หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 496,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้าน
และป้ายบอกเขตหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางระหว่าง
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้ายขนาด
กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 2 เมตร จ านวน 
2 ป้าย 

- - 40,000 
(อบต.) 

- - ป้ายท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 ป้าย 

ประชาชนความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง
ระหว่างหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๔ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
9 ต่อจากบ้านน้านา หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 496,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างลูกรัง 
ซอยบ้านป้าลั้ง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 
4 เมตร  
ยาว 520 เมตร  
 

- - - 499,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

23 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ซอยบ้านนางประนอม  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 1,160 เมตร   
 

- - - 145,000 
(อบต.) 

- ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอยบ้านนางเอื้อน 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 280 เมตร   
 

- - - - 35,000 
(อบต.) 

ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บริเวณ
หน้าวัดหนองโรง-ซอยบ้าน
น้ าโจน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

420,000 
(อบต.) 

- - - - ปรับปรุงท่อ
เมนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๓๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 10 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

480,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

432,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
(บริเวณบ้านลุงเทียม) หมู่ท่ี 
4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 125 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 168,800 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
(บริเวณบ้านลุงน้อย) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 496,000 
(อบต.) 

- -  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยไร่ผู้ช่วยประสิทธิ์ ท่ัง
เหล็ก หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๓๖ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 5 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 1 ไร่นางวาสนา หมู่ท่ี 
4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

- - - 360,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
บริเวณบ้านนายสุริยา  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุกพร้อม
วางท่อระบายน้ า  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว   250  เมตร  

- - - - 150,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยหลังวัด บริเวณบ้านลุง
ไล้ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

- - - - 480,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 12 บริเวณบ้านนาย
ดิน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
 

- - - - 480,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอย 4 หมู่ท่ี 5 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

532,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านยายปิ่น หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 487,200 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หน้าโรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 496,200 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
(ต่อจากของเก่า) หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 513,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 496,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๓๘ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอย 9 จนถึงซอย 
10 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว ดังน้ี  
ระยะทาง 2,000 เมตร   

- - - 250,000 
(อบต.) 

- ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

42 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 5  
 

เพื่อเป็นการระบายน้ า
ป้องกันไม่ให้ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 300 เมตร (พร้อม
บ่อพัก) 

- - - 252,000 
(อบต.) 

- วางท่อระบาย
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ าป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สวนกล้วย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 496,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 
จ านวน 3 จุด 

- - - - 15,000 
(อบต.) 

ติดตั้งสัญญาณ
ไฟเตือนท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล หมู่ท่ี 6 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของหมู่บ้านในการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
ขนาดกว้าง 73 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

520,000 
(อบต.) 

- - - - สนามฟุตบอลท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย สถานท่ีเล่น
กีฬา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๙ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

648,000 
(อบต.) 

- - -  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 648,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
16 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 540,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
11 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 594,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอย 5,9,16  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

ขยายเขตระบบประปา 
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 
PVC Ø  2 น้ิว  
ระยะทาง 1,500 
เมตร   

- - 187,000 
(อบต.) 

- - ขยายเขต
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๔๐ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างศูนย์ ชรบ. 
ป้อมยาม หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสะดวก 
ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต 

ก่อสร้างศูนย์ ชรบ.
ป้อมยาม กว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร 

- - 200,000 
(อบต.) 

  ศูนย์ ชรบ.ป้อม
ยาม ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างที่ท าการ
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างศาลา
กองทุนหมู่บ้านให้
ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

ก่อสร้างที่ท าการ
กองทุนหมู่บ้าน กว้าง 
6 เมตร ยาว 10  
เมตร จ านวน 1 แห่ง 

- - 250,000 
(อบต.) 

- - ศาลากองทุน
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคาร
ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างตลาดนัด
ชุมชน หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างตลาด
นัดชุมชนให้ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม 

ก่อสร้างที่ตลาดนัด
ชุมชน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12  เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 500,000 
(อบต.) 

- ตลาดนัดชุมชน
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคาร
ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 540,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้น 
ซอย 10 หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 12 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 350,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนนน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๔๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 1 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 520 เมตร  
 

499,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงไหล่ถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กว้างข้างละ  
2 เมตร  ยาว 600 
เมตร จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

480,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างไหล่
ทางที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 490,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการติดตั้งกระจกมองโค้ง
ทางแยกถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

ติดตั้งกระจกมองโค้ง
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 
น้ิว จ านวน 4 จุด 

- 20,000 
(อบต.) 

- - - ติดตั้งกระจก
มองโค้งที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 490,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๒ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 4 หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   625  เมตร  

- - 500,000 
(อบต.) 

- - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 490,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว   400  เมตร  

- - - - 480,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน ได้
มีน้ าประปาใช้
อุปโภคและบริโภค 

เปลี่ยนหอถังประปา 
ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร 
  

- - - - 500,000 
(อบต.) 

เปลี่ยนหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 280 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

604,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๔๓ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายโสพน  เกษร หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

496,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 648,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอย 6 หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   400  เมตร  

- - - 480,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

490,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

490,000
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๔ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 490,000
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 513,000 
(อบต.) 

-  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 490,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส ซอย 9 หมู่ท่ี 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ าท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส  กว้าง ๑.๕๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๒ ช่องทางน้ า 

- - 650,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีและการ
ระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 490,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๔๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 490,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 513,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

1,026,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

1,026,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ซอย 1 – 
ซอย 6 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

500,000 
(อบต.) 

- - - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๖ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 1,026,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 490,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 5 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว   500  เมตร  

- 500,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 513,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 460 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 980,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๗ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 3 หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - 408,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 490,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 5,000 เมตร 

- - - - 625,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน้ าประปา 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

1,026,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

513,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๘ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน ได้
มีน้ าประปาใช้
อุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างหอถังประปา
แชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 
20 เมตร 
  

500,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างหอถัง
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 490,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส บริเวณล าห้วยตาหรัด 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ าท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง 
๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๒ ช่องทางน้ า 

- 450,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีและการ
ระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 345,000 
(อบต.) 

-  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางบุญมี หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 194,000 
(อบต.) 

-  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๔๙ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 450,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 432,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

98 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ า
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 4,000 เมตร 

500,000 
(อบต.) 

- - - - เปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

99 โครงการติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีน้ าประปาใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ระบบประปาหมู่บ้าน 

100,000 
(อบต.) 

- -- - - ติดตั้งระบบ   
โซล่าเซลล์ท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

100 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากซอย 2 ถึงฝายบ้านนาย
ยม หมู่ท่ี 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ า 
ท่ีดี 

วางท่อ คสล.  0.60 
เมตร ยาว 950 เมตร  

- 798,000 
(อบต.) 

- - - วางท่อระบาย
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ าป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๐ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายเคียว ถึงหนอง
อีด้ง หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   100  เมตร  

- 96,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิรส์ ซอย 9 หมู่ท่ี 12 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและมีการ
ระบายน้ าท่ีดี 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง 
๑.๕๐ เมตร 
จ านวน 3 ช่องทางน้ า 

- - 498,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีและการ
ระบายน้ าในช่วงฤดู
ฝนดีขึ้น 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
10 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - 490,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 172,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
เชื่อมต่อ ซอย 9 หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 490,000 
(อบต.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๕๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
(ซอยเข้าท่าดี) หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

513,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 
(ซอยสุขสมบูรณ์) หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 143 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

386,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่น้าผาย หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

480,000 
(อบต.) 

- - - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 169เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 186,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่ป้าราญ หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   630  เมตร  

- 504,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



๕๒ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่น้าลอง  ทับเปลี่ยน 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- 480,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

112 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่ลุงทัย  มาคล้าย หมู่ท่ี 
13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   630  เมตร  

- - 480,000 
(อบต.) 

-  ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

113 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีสนามกีฬาใช้ใน
การท ากิจกรรมและ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
7 คน 

- - 300,000 
(อบต.) 

- - ก่อสร้าสนาม
ฟุตซอลท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มี
สนามฟุตซอย
ส าหรับใช้ในการท า
กิจกรรมและออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่ป้าชู  พ่วงอินทร์ หมู่
ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - - 480,000 
(อบต.) 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่นายฝา  ปรีดามีสุข 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - - 480,000 
(อบต.) 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยไร่นายเกษม  ปรีดามีสุข 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว   800  เมตร  

- - - - 480,000 
(อบต.) 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๕๓ 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางเข้าวัดหุบเฉลา หมู่ท่ี 
13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทางโดยเท
คอนกรีต กว้างข้างละ  
1 เมตร  ยาว 450 
เมตร จ านวน 2 ข้าง  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - - 486,000 
(อบต.) 

ขยายไหล่ทางท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 105 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

283,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 460 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

980,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
บริเวณแยกต้นไทร หมู่ท่ี 
14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

490,000 
(อบต.) 

- - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายบาง  มีดี หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 490,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๕๔ 

 

 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้ายนายประกอบ  ไมตรี
จิตต์ หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- 486,000 
(อบต.) 

- - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้-
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บริเวณแยกตะเมาะน้อย หมู่
ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ซอย 4 หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว   600  เมตร  

- - 480,000 
(อบต.) 

- - ปรับปรุงถนน
ลูกรังท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 380 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 1,026,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - -  302,000 
(อบต.) 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๕๕ 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าท่ีสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

ด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปา 

- 900,000 
(อบต.) 

- - - ปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 


