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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านล านาว 
       เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  

       ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564  
------------------------------------------------------------------------------ 

   
อาศัยอ านาจตามข้อ ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ส าหรับองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลเมื่อสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2564 แล้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/2564  วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ.2564  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕64  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 5  พ.ศ.2564  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   19  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 
 

    ลงช่ือ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 



   
แบบ ผ.02 

 
 
 

เหตผุลและความจ าเปน็ 
 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2564 เนื่องมาจากการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของแต่ชุมชนและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิผลตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและเป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  จึงมีความประสงค์เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

 
 
           ฝ่ายนโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   หน้า 1 
 

 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิม่เตมิ  ครัง้ที่ 5  พ.ศ. 2564 
  องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 

ยทุธศาสตร ์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       39 6,303,500   39 6,303,500 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์       3 993,700   3 993,700 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม       42 7,297,200   42 7,297,200 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  

 2.1 แผนงานการศึกษา             

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

      2.3    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 2.4 แผนงานสาธารณสุข             

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
 

 1 1,112,600   1 1,112,600 



   หน้า 2 
 

ยทุธศาสตร ์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      2.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน             

      2.7 แผนงานงบกลาง             

รวม       1 1,112,600   1 1,112,600 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

     3.2     แผนงานการเกษตร             

รวม             

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

 4.1 แผนงานการเกษตร             

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม             

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใต้ระบบธรรมาภบิาล 

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป             

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 5.3 แผนงานการศึกษา             

รวม             

รวมทั้งสิน้       43 8,409,800   43 8,409,800 



   หน้า 3 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เตมิ ครั้งที ่5 พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 4  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกษมสุข หมู่ที่ 1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-จาก กม.ที่ 00+000-00+097 กว้างไม่
น้อยกว่า 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 97 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม.  
-จาก กม.ที่ 00+097-00+123 กว้างไม่
น้อยกว่า  4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
26 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม.  

   442,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 4 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี-
ควนชก หมู่ที่ 1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม  
1,775 เมตร 

   142,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี-
หน้าควน หมู่ที่ 1  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 8 เมตร 
ผิวทางกว้าง 5 เมตร ระยะทางรวม  
1,496 เมตร 

   146,200  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรจนพัฒน์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อย
กว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 123 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

   490,600  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนสายช่องวัว  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร 
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 
1,767 เมตร 

   147,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม
หมู่ที่ 4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร 
ผิวทางกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง  
810 เมตร 

   62,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายกิมเต้ียน หมู่ที่ 4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 
1,455 เมตร 

   85,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 5 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ซ่อมแซมถนนสายน้ าน่ิง- 
หน้าควน หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 
4,240 เมตร 

   195,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมถนนสายแยกน้ าน่ิง- 
หน้าควน หมู่ที่ 5   
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร 

   81,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง 
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

-เทคอนกรีตพ้ืนทาง กว้าง 0.5 เมตร  
ยาว 2  เมตร 
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ า หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
129.75 ตารางเมตร 

   83,400  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
ป่าเตย หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 4 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
400 เมตร 

   40,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
ห้วยเรียน หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร 

   472,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 6 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
แยกบ้านนายไข่ หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

   319,900  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม 
หมู่ที่ 7  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,050 เมตร 

   76,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายเอียด จันทร์พุ่ม 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
523 เมตร 

   50,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

16 งานป้องกันการกัดเซาะ 
ริมตลิ่ง(ถนนสายเหนือคลอง-
ทุ่งไสนา) หมู่ที่ 7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม
และป้องกันการ
กัดเซาะริมตลิ่ง 
 

ก่อสร้างก าแพงป้องกันการกัดเซาะ 
ริมตลิ่ง บริเวณ กม.ที่ 01+000 ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 28 เมตร 

   705,700  ความยาว
ก าแพง
ป้องกันการ 
กัดเซาะ 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายประไพ-นายธีระ 
 หมู่ที่ 8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 4 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
652 เมตร 

   46,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 7 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายเจริญ-สามแยกสวน
นายเชย หมู่ที่ 8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

   238,300  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนสาย 
ควนหินราว ซอย 2 หมู่ที่ 8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

-เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 
4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร  หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ า พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  122.50 ตร.ม. 

   229,800  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยหินเพิง  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

   369,400  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมถนนสายต้นท้อน 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 4 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
200 เมตร 

   43,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายเผียน หมู่ที่ 9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
550 เมตร 

   50,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 4 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร 

   75,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

24 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 5 
จดศรีเทพ 10 หมู่ที่ 11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,850 เมตร 

   145,700  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

25 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 7 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 

   74,600  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายอนันต์-นายประสิทธ์ิ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,400 เมตร 

   143,800  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมถนนสาย 
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10  หมู่ที่ 13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 8 เมตร  
ผิวทางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
650 เมตร 

   55,800  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายค าไสย หมู่ที่ 13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,950 เมตร 

   110,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 9 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมถนนสาย 
ซอยบ้านลุงจันทร์ หมู่ที่ 13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,400 เมตร 

   219,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายพิน หมู่ที่ 13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร 

   99,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนนสาย 
ในโตนพัฒนา หมู่ที่ 13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,500 เมตร 

   153,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชอบพัฒนา  
หมู่ที่ 14 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร 

   62,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งนาชีโค 
หมู่ที่ 15 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,100 เมตร 

   96,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

34 ซ่อมแซมถนนสายแยกราษฎร์
พัฒนา หมู่ที่ 15 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 4 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
750 เมตร 

   45,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



   หน้า 10 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ซ่อมแซมถนนสายโชคพัฒนา 
หมู่ที่ 15 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
330 เมตร 

   40,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งปิดน้ า-
สวนปาล์ม หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,645 เมตร 

   120,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค-
เกาะปล้าว หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,600 เมตร 

   192,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมถนนสายปากคลอง–
บางจันสี หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 4 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 

   38,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค-
ห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ซ่อมแซมถนน เขตทางกว้าง 5 เมตร  
ผิวทางกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง 
970 เมตร 

   121,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 รวม    39     โครงการ       6,303,500     

 
 



   หน้า 11 
 

 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 4  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 1.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1  แผนงานการพาณชิย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
(เจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ ขนาด 
Ø 150 มม. (6 ˝) x 1.00 เมตร 

   323,500  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
(ในสายทางถนนสาย 
อ่าวลุงคง-อ่าวนิลคลาน)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 20 เมตร  

   493,100  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (วังวารี)  
หมู่ที่ 15  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังหอถังประปา (ทรงลูกบอล) โดยน า
หอถังประปาเดิมมาซ่อมแซม พร้อมท า
การติดต้ังใหม่ จ านวน 1 ชุด 

   177,100  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม   3  โครงการ      993,700     
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ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู ่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีิต 
 2.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม 
  2.5   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมอาคารโรงจอดรถ  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
งานป้องกันฯ 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ มีพ้ืนที่
ด าเนินการ 195 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 

   1,112,600  จ านวนพ้ืนที่
ในการ
ก่อสร้าง
อาคาร 

งานป้องกันฯ มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 รวม   1  โครงการ      1,112,600     

 
 
 
 

 


