
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

    

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูท่ี ่1 บา้นทุง่แฝก

1       ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ หมู่ที่1 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้า จ้านวน 1 แห่ง - 400,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยบา้นนายดิเรก ไผ่ล้อม ใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

2 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 2 ช่องทาง หมู่ที่1
เพือ่ระบายน้้า

ระยะทาง กว้าง 6.00 เมตร - 500,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บริเวณบา้นนายปรีชา หมื่นจงจ้าปา
ไม่ให้กดัเซาะถนน

ยาว 8.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร

- - 585,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยทุ่งลีต่อจากเส้นเดิม ได้มาตรฐาน
ยาว 300.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
พืน้ผิวจราจร 900.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

1. ยทุธศาสตร์  ดา้นปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 3 เมตร

- - 692,500 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

พร้อมท่อ 1 จุด ได้มาตรฐาน
ยาว 350 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

เส้นซอยบา้นนางปาน โม่งเครือ
พืน้ผิวจราจร 1,050 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
พร้อมท่อขนาด 0.80 เมตร

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 1,425,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายทางโปง่พรม - หนองไผ่ (ช่วงที่2)  หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,032.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่ที่1 บา้นทุ่งแฝก  พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 

1 - ø 1.00 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 10.00 ท่อน 

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

6       ก่อสร้างฝายน้้าล้นบา้นทุ่งแฝก หมู่ที1่ เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - 500,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

แบบมีหชู้าง ใช้ในการเกษตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

สูง 2.00 เมตร ในการเกษตร

7       ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่ ล้าหว้ยอีซู เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้า จ้านวน 5 แห่ง - - - 1,200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

1 ติดล้าน้้าภาชีถึงไร่นายไพฑูรญ์ หมื่นจงจ้าปา ใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

2 บริเวณไร่นางสมคิด ในการเกษตร

3 บริเวณต้นน้้า

4 บริเวณไร่นายต้น

5 บริเวณไร่นางกาญจนา
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่
เพือ่ขยายเขต ระยะทาง 1,000.00 เมตร

- - - 2,000,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนายบญุนาค อินทร์คง
ไฟฟ้าให้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร

- - - - 1,980,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

พร้อมท่อ 1 จุด ได้มาตรฐาน
ยาว 700.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

เส้นบา้นนายดิเรก ไผ่ล้อมถึงสระน้้าสาธารณะ
พืน้ผิวจราจร 21,000 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่บา้น พร้อมท่อขนาด 0.80 เมตร

10 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) หมู่ที่1
เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ

จ้านวน 6 จุด - - - - 1,000,000 ร้อยละของมาตรการ ประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณหน้าอนามัยทุ่งแฝก
การรักษาความปลอดภัย

ป้องกนัภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ

บริเวณสามแยกไปโปง่กก
ให้กบัประชาชน

ทรัพยสิ์นของประชาชน ทรัพยสิ์นมากขึ้น

บริเวณหน้าศาลาอเนกประงค์

บริเวณที่ท้าการผู้ใญ่บา้น หมู่ที่1

บริเวณแยกบา้นนายต่ิง ศรีสงสาร

บริเวณร้านค้านางสมจิต

11 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง หมู่ที่1
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 20 ต้น

- - - - 3,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณแยกอนามัยทุ่งแฝก
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

บริเวณบา้นหนิแท่น (ถนน รบ 4011 ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

 ด่านทับตะโก)

หมูท่ี ่2 บา้นทุง่แจง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร

- 1,500,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยสวสัดี ได้มาตรฐาน
ยาว 560.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
พืน้ผิวจราจร 2,250.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย                  เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 1,400,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 บญุมีเกษตร หมู่ที่2 บา้นทุ่งแจง                    ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร

- - 1,200,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่2 เส้นซอยเพิม่พนูทรัพย์ เชื่อมต่อ ได้มาตรฐาน ยาว 500.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หมู่ที่10 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบงึ พืน้ผิวจราจร 2,000 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

4 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 จุด

- - 160,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยทุ่งแจง-หว้ยส้าโรง ระยะทาง 80.00 เมตร
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 80.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

5 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 จุด

- - 200,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หน้าโรงเรียนบา้นทุ่งแจง ระยะทาง 100.00 เมตร
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

 ระยะทาง 100.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

6 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 จุด

- - 360,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บา้นนายไพศาล เชื้ออนุศรณ์ ถึง บา้น
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

 ระยะทาง 180.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

นส.วรลักษณ์ กุลอึ้ง ระยะทาง180.00 เมตร ครบทุกครัวเรือน

7 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ ระยะทาง 1,700.00 เมตร

- - 300,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยชายเขาบา้นนายฉ่้า มหาช้าง
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 1,860,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 677.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

จ้านวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม      หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,708 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

 หมู่ที่2 บา้นทุ่งแจง     พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 

1 - ø 0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 7.00 ท่อน 

ยาแนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

9 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งแบบกิ่งเดียว หมู่ที่2 บา้นทุ่งแจง
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย

ขนาดความสูง 9.00 เมตร ระยะทางยาว - - 3,000,000 - - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณส่ีแยกโรงเรียนบา้นทุ่งแจง
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถ

 1,000.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

ใช้ถนนในเวลากลางคืน (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงราชบุรี ก้าหนด) ที่สัญจรในเวลากลางคืน

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร

- - - 1,650,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยสันติสุข ได้มาตรฐาน
ยาว 1,000.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
พืน้ผิวจราจร 4,000.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

11 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่2 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร

- - - 1,600,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยทรัพย์กมล ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 8,000 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

12     ซ่อมแซมฝายน้้าล้นหว้ยท่าช้าง หมู่ที2่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

13     ก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ที2่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายสมบติั มีคติธรรม ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ซ่อมแซมไฟฟา้ หมู่ที่2
เพือ่ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 แห่ง

- - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยจรัญสนิทวงศ์
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

15 ติดต้ังไฟส่องสวา่ง หมู่ที่2
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 1 แห่ง

- - - 120,000 - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

ใช้แผงโซล่าเซล 3 ดวง ซ้าย-ขวา
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

บริเวณโค้งหมาเน่า ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

16 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น)                     เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - 1,200,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 2 จุด ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายซอยบา้นนายฉ่้า มหาช้าง หรือมีพืน้ที่เทลูกรังไม่น้อยกว่า 4,480.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่ที่2 บา้นทุ่งแจง  พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  2  จุด 

จุดที่1  1 - ø 0.60 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 7.00 ท่อน 

จุดที่2  1 - ø 0.60 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 7.00 ท่อน 

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

17 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข.2527 (ท 4-01) เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้า สันฝายสูง 2.00 เมตร  ผนังขา้งสูง 3.50 เมตร - - - 950,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าใหป้ระชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายสมชาติ ยางสูง ใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้

หมู่ที่2 บา้นทุ่งแจง (แบบมาตรฐานกอ่สร้างฝายน้้าล้น มข.2527 ) ในการเกษตร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - - 1,560,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยจรัญสนิทวงศ์ ได้มาตรฐาน ยาว 800.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 2,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

72

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี ่3 บา้นแก้มอ้น

1 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น)  เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร - 847,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 3 จุด ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หรือมีพื้นทีลงลูกรังไม่น้อยกวา่ 7,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่ที่3 พร้อมวางท่อระบายน้า้ คสล. จ้านวน 3 จดุ

จดุที่1  2 - ø 1.00 x 1.00 มอก.ชัน้ 3 

จ้านวน 20 ท่อน

จดุที่2  2 - ø 1.00 x 1.00 มอก.ชัน้ 3 

จ้านวน 20 ท่อน

จดุที่3  1 - ø 1.00 x 1.00 มอก.ชัน้ 3 

จ้านวน 8 ท่อน

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบที่อบต.แก้มอ้นก้าหนด)

2 ปอ้งกันแนวตล่ิงหน้าฝาย หมู่ที่3 เพือ่เบีย่งเบนกระแสน้้า ระยะทาง - 500,000 - - - ร้อยละของประชาชน แกป้ัญหาความ กองช่าง

บริเวณบา้นนายสมศักด์ิ แก้วมณีทอง ไม่ให้กดัเซาะตล่ิง 100.00 ม. เดินทางสะดวก เสียหายพืน้ที่ดินของ

ประชาชน

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 เพือ่ให้ถนน
ระยะทางกว้าง 3 เมตร

- - 1,320,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายแก้ว ทองอ่อน ต่อจากเส้นเดิม ได้มาตรฐาน
ยาว 800.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

จนทะลุเชื่อมเส้นหนองไม้แก่น
พืน้ผิวจราจร 2,400 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 2,080,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บริเวณหลังวดัแก้มอ้น เส้นบา้นนายวสันต์ ผาค้า ได้มาตรฐาน
ยาว 800.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

ถึงบา้นนางดาวเรือง รักพว่งกลาง
พืน้ผิวจราจร 3,200.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5       ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 10 ไร่ หมู่ที่3 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 2,000,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บา้นหนองช้างตาย ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

6       ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมู่ที3่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 1,200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

พร้อมติดต้ังสปริงเวย์และใหร้ถสัญจรได้สะดวก ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

บริเวณบา้นนายบญุเรือน พนัเพชร ในการเกษตร

7 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที3่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 แห่ง

- - 1,600,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

สายหนองช้างตายถึงหนองสองตอน 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทางยาว 800.00 เมตร

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

8 ปรับปรุงระบบพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ประปา  เพือ่เพิม่ก้าลังไฟฟ้าของระบบ
จ้านวน 1 แห่ง - - 600,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่บา้น บริเวณหนองช้างตาย จ้านวน 1 จุด การผลิตน้้าประปาหมู่บ้าน
ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

หมู่ที่ 3 บา้นแก้มอ้น ต.แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 4,030,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายก้นคอก-ทุ่งเคล็ด (ต่อจากของเดิม) ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 6,200.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 754,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยบา้นนายสมปอง ซาวด์ ได้มาตรฐาน
ยาว 290.00 เมตร 

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
พืน้ผิวจราจร 1,160.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 1,300,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ต่อจากเส้นเดิม ระยะทางต้ังแต่บา้นนางบญุมี ได้มาตรฐาน
ยาว 500 เมตร

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

โสไกร ถึงบา้นนางเงิน แพงผล จนเชื่อมต่อ
พืน้ผิวจราจร 2,000.00 ตร.เมตร

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

ล้าหว้ยแก้มอ้น
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที3่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 แห่ง

- - - 2,400,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

สายก้นคอกบา้นนายแก่น 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

13 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งตามทางแยก หมู่ที3่
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 30 จุด

- - - 3,000,000 - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

14 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งตามทางแยก หมู่ที3่
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 3 จุด

- - - 200,000 - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

ซอยก้นคอก บริเวณบา้นนางชุบ ใจซ่ือ
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

บริเวณบา้นนายพนัส ดีเปรม ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

บริเวณส่ีแยก

15 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 1 ช่องทาง หมู่ที่3 เพือ่ระบายน้้าไม่ให้กดัเซาะ
ระยะทาง 500 เมตร - - - 1,000,000 - ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น ถึง
ถนน

ที่ได้รับการพัฒนา เดินทางได้สะดวก

ล้าหว้ยบา้นแก้มอ้น และปลอดภัย

16     ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ  หมู่ที3่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - - 400,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนางบญุเพง็ แก้วเมืองกลาง ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

17     ขุดลอกท้าฝายทดน้้าเพือ่การเกษตร หมู่ที3่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ ระยะทาง กว้าง 6 เมตร - - - - 1,500,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายพยงค์ บวัล้้าเลิศ ถึง บา้น ในการเกษตร ยาว 500 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

นางสมยง กาวี ในการเกษตร

18     ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ  หมู่ที3่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - - 400,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หนองไม้แก่น (หนองหญ้าปอ้ง) ข้างบา้น ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

นายพพิฒัน์ มั่นคง ในการเกษตร
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที3่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จ้านวน 1 แห่ง

- - - - 1,600,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณหลังวดั และบริเวณบา้นลุงหลง
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทางยาว 800.00 เมตร

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

20 วางท่อระบายน้้าคอนกรีเสริมเหล็กพร้อมบอ่พกั
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั

ระยะทางยาว 200 เมตร - - - - 350,000 ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

หมู่ที่3 สาย 2006 แก้มอ้น - ส่ีแยกแท้งค์น้้า
ถนน

ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1x1 เมตร ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

ประชาชน

หมูท่ี ่4 บา้นรางเฆ่

1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4

เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3 เมตร - 240,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
ซอย15 

ได้มาตรฐาน ยาว 120.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 480.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย3 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - 130,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

 บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - 680,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

บา้นนายหนู อนันสุข หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

4       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 460,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

นางพวง โสดา  หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5       ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้น หมู่ที่4 เพือ่ปรับปรุงระบบ ภายในหมู่บ้านรางเฆ่ - - 200,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ประปาในหมู่บ้าน ที่มีน้้าส้าหรับอปุโภค ประปาที่ดีใช้ในการ

ให้มีสภาพที่ดี บริโภค อปุโภคบริโภค

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 9 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 210,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

บา้นนายจ้าลอง อินทรา หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร - - 370,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

บา้นนางพกิุล สุ่มพกุ  หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 540.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร - - 410,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

บา้นนายมานพ จันทร์แก่น หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 600.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 11 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร - - 300,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

บา้นนายสมพร บรรเทา หมู่ที4่ บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 450.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10     ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 2,670,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง

 สายซอยบา้นนายบญุน้า ติดยงค์ หมู่ที4่ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 855.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตร.ม. การพฒันา ลดอุบติัเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3 เมตร - - - 292,500 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอย16 ได้มาตรฐาน ยาว 150 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 450 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

12     ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น หมู่ที่4 เพือ่ใช้แจ้งขา่วสารหรือติดต่อ จ้านวน 1 แห่ง - - - 200,000 - ร้อยละของ สามารถแจ้งขา่วสาร กองช่าง

เร่ืองราวต่างๆกบัผู้อาศัย ความพึงพอใจของ หรือติดต่อส่ือสารกบั

ในหมู่บ้าน ประชาชน ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน

13     ก่อสร้างถนนด้าน้้า หมู่ที่4 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4 เมตร - - - 500,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ได้มาตรฐาน ยาว 30 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หนา 1.50 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

14     ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที4่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า กว้าง 8 เมตร - - - 900,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ น้้าใช้ในการเกษตร ยาว 15 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

15     ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ  หมู่ที4่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - 1,000,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ขนาด 5 ไร่ บริเวณบา้นรางเฆ่น้อย น้้าใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

16     ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่4 เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
จ้านวน 1 แห่ง

- - - 2,000,000 - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เล่นกฬีาประจ้าหมู่บ้าน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เล่นกฬีาประจ้าหมู่บ้าน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17     ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที4่ เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีที่พบปะ จ้านวน 1 แห่ง

- - - - 500,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีสถานที่ กองช่าง

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ในการท้ากจิกรรมส้าหรับ
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อ้านวยความสะดวก

บา้นรางเฆ่
ผู้สูงอายใุนหมู่บ้าน และท้ากจิกรรมร่วมกนั

18     ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ที่4
เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ

จ้านวน 8 จุด - - - 1,200,000 - ร้อยละของมาตรการ ประชาชนมีความ กองช่าง

หน้า รพ.สต.บา้นรางเฆ่
การรักษาความปลอดภัย

ป้องกนัภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ

ปากทางเข้าซอยหมู่บา้น
ให้กบัประชาชน

ทรัพยสิ์นของประชาชน ทรัพยสิ์นมากขึ้น

ปากซอยบา้น รตอ.อลงกรณ์ อุ้ยฟกั

ปัม๊น้้ามันชุมชน

ศาลา SML

หน้าวดัรางเฆ่

ปากซอยเศรษฐี

สามแยกบา้นนางยอม บรรเทา

19     ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่4 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 6 เมตร - - - - 900,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายส้าเริง พวงทอง ได้มาตรฐาน ยาว 500 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หนา 1.50 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

20 ปรับภมูิทัศน์สระน้้าสาธารณะ หมู่ที่4
เพือ่ปรับภมูิทัศน์ที่สาธารณะ

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 500,000 ร้อยละของ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์
ในหมู่บา้นใหเ้ปน็สถานที่

ความพึงพอใจของ ได้พักผ่อนหยอ่นใจ

พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ประชาชน ภายในหมู่บ้าน

21     ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน หมู่4
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 15 จุด

- - - - 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

79

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูท่ี ่5 บา้นวังปลา

1       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - 956,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยบา้นนายพลาย ทองดอนจุย ได้มาตรฐาน ยาว 400.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,600.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2       ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หอถังเหล็กเก็บน้้า 
เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ ติดต้ังหอถงัเหล็กเกบ็น้้า ขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร x 20 - - 700,000              - -

ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  × 20 เมตร
ในการอปุโภคบริโภค เมตร จ้านวน 1 ชุด ,ติดต้ังถงักรองสนิมเหล็กขนาด 3.00 นิ้ว 

ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

บริเวณบา้นนายนิวตัร กรุงศรี หมู่ที่ 5 บา้นวงัปลา
พร้อมฐานรอง จ้านวน 1 ชุด , ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าไฟฟ้า

อปุโภคบริโภค
แบบมอเตอร์จมใต้น้้า ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์

จ้านวน 1 ชุด ,ตู้คอนโทรลควบคุมระบบไฟฟ้า 

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ้านวน 1 ชุด

(ตามแบบกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ก้าหนด)

3       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 1,760,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นวดัเขารัง ได้มาตรฐาน ยาว 800.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 3,200.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

4       โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้้า 
เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ ขยายเขตประปาระยะทางยาว 1,000.00 เมตร  - - 1,600,000           - -

ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

20 ลูกบาศก์เมตร × 20 เมตร เจาะบอ่บาดาล 
ในการอปุโภคบริโภค พร้อมวางท่อ พีวีซีขนาด Ø 2.00 นิ้ว (ชั้น 13.50)

ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

พร้อมขยายเขตประปาหมู่บา้น  
 จ้านวน 225.00 ท่อน พร้อมอปุกรณ์ต่อท่อครบชุด

อปุโภคบริโภค

บริเวณบา้นนายวชิัย น้อยอรุณ หมู่ที่5 บา้นวงัปลา
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนด)

5       ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งแบบกิ่งเดียว ถนนสาย รบ.4011
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย

ขนาดความสูง 9.00 เมตร ระยะทางยาว - - 3,000,000 - - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

ด่านทับตะโก - หนองไผ่ หมู่ที่5 บา้นวงัปลา 
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถ

1,000.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

ใช้ถนนในเวลากลางคืน (ตามแบบมาตรฐานแขวงทางหลวงราชบุรีก้าหนด) ที่สัญจรในเวลากลางคืน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6       ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที5่ บา้นวงัปลา เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ 1. บริเวณบ้านนายเหมาะ โกญจนาท - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จ้านวน 2 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ ระยะทางยาว 100 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

1. บริเวณบา้นนายเหมาะ โกญจนาท ทุกครัวเรือน 2. บริเวณบ้านนายป๊อป ศรีสุขจร

2. บริเวณบา้นนายปอ๊ป ศรีสุขจร ระยะทางยาว 100 เมตร

7       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - 1,560,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายล้าภาชี เชื่อมต่อเส้นเดิม (ซอยบา้นผู้ใหญ)่ ได้มาตรฐาน ยาว 800.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 2,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

8       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 1,560,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นซอยบา้นนายพลาย ทองดอนจุย ได้มาตรฐาน ยาว 600.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

(ช่วงที่2) พืน้ผิวจราจร 2,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

9       ขุดสระน้้า 5 ไร่ หมู่ที่5 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - 1,000,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายคี เถื่อนคนรัก น้้าใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

10     ขุดสระน้้า 2 ไร่ หมู่ที่5 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - 400,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายทองค้า เทวา น้้าใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

11     ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที5่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - 800,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายรุ่ง จันทกร น้้าใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

12 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั

ระยะทางยาว 150.00 เมตร - - - 350,000 - ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

บริเวณบา้นนางล้าไย บญุช่วย
ถนน

ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100.00 ซม. ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

ประชาชน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13     ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์  บริเวณประปาส้านักสงฆ์วงัปลา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง
- - - 400,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นวงัปลา ในการอปุโภคบริโภค
ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

14     ขุดสระน้้า 2 ไร่ หมู่ที่5 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า จ้านวน 1 แห่ง - - - - 400,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายสัมฤทธิ์ ทองดอนจุย น้้าใช้ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

หมูท่ี6่ บา้นหนองปากชฎั

1       ก่อสร้างรางระบายน้้า 2 ช่วง
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั

ช่วงที่1 รางระบายน้้ารูปตัวย ูขนาดกว้าง 0.40 เมตร - 1,900,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

ช่วงที่1 รางระบายน้้ารูปตัวยู
ถนน

ระยะทางยาว  150.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

ช่วงที่2 รางระบายน้้ารูปตัววี ช่วงที่2 รางระบายน้้ารูปตัววี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ประชาชน

บริเวณหน้าโรงเรียนบา้นหนองปากชัฏ ระยะทางยาว 73.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

หมู่ที่6 (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 2,400,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่6 ต่อจากบริเวณอ่างเก็บน้้าขึ้นไป ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

(ซอยอ่างเก็บน้้าหนองปากชัฎ) พืน้ผิวจราจร 4,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

3 เจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังหอถังทรงแชมเปญและ เพือ่ใช้ในด้านการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง - - 1,200,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ขยายเขตประปา ขนาดความจุ 130 ลูกบาศเมตร ขยายเขตประปาระยะทางยาว 1,000.00 เมตร  มีน้้าใช้ท้าการเกษตร ท้าการเกษตร

สูง 20 เมตร บริเวณบา้นนายตา จ้าปาเปน็

หมู่ที่6 
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4       
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 1,360,000           - -

ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
บา้นหมวดวเิชียร นิ่มนวล หมู่ที่ 6 

ได้มาตรฐาน
ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

5       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 410,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นางสาลี พวงสีทอง หมู่ที่6 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

6       ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที6่ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้ 1. บริเวณบ้านนายไหล ตาละค้า - - 1,875,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมี กองช่าง

จ้านวน 2 จุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ ระยะทางยาว 350 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้

1. บริเวณบา้นนายไหล ตาละค้า ครบทุกครัวเรือน 2. บริเวณบ้านนายสิงห์ชัย งอกผล ครบทุกครัวเรือน

2. บริเวณบา้นนายสิงหช์ัย งอกผล ระยะทางยาว 400 เมตร

7 ขุดลอกล้าหว้ยหลังอ่างเก็บน้้า หมู่ที6่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้า กว้าง 6.00 เมตร - - - 900,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

น้้าใช้ในการเกษตร ยาว 1,000.00 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

8 เพิม่หม้อแปลงไฟฟา้ 50 แอมป ์หมู่ที่6
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 3 จุด - - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

9 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั

ระยะทางยาว 300 เมตร - - - 500,000 - ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

บริเวณบา้นปา้อิง ค้ายอด ซอยหมูปี ้หมู่ที่6 บา้น
ถนน

ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

หนองปากชัฎ เชื่อมต่อหมู่ที่12 บา้นเขาแดน ประชาชน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10     ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - - 2,400,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่6 เส้นอ่างเก็บน้้า ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 4,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

11     ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - - 1,200,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่6 เส้นบา้นนายไหล ตาละค้า ได้มาตรฐาน ยาว 500.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 2,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

12     ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่6 เส้นทางขึ้น เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - - 600,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ปา่ชุมชน ซอย2 บา้นนายขวญัชัย หมื่นขจร ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หนา 1.50 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

13     ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่6 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 5.00 เมตร - - - - 610,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอยบา้นผู้พนัวรีะ จ้าปาขาว พร้อมท่อระบายน้้า ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พร้อมท่อขนาด 1 เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

14 ปรับภมูิทัศน์รอบอ่างเก็บน้้าบา้นหนองปากชัฎ เพือ่ปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง - - - - 2,000,000 ร้อยละของ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

(ท้าสวนหย่อม) หมู่ที่6
ในหมู่บ้านให้เป็นสถานที่

ความพึงพอใจของ ได้พักผ่อนหยอ่นใจ

พักผ่อนหยอ่นใจของชุมชน ประชาชน ภายในหมู่บ้าน

15 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั
ระยะทางยาว 500 เมตร - - - 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

หน้าโรงเรียนปากชัฎ ถึง ท่อบล๊อคคอนเวร์ิต
ถนน

ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 ซม. ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

( 2 ข้างทาง) ประชาชน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี ่7 บา้นพุมว่ง

1 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ/บอ่บาดาล หมู่ที่ 7 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 7 แห่ง - 2,800,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

สระหนองตารุณ 2 ไร่ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

สระลุ่งกุ่ย 2 ไร่ ในการเกษตร

บา้นนายส้าราญ 2ไร่

บา้นนางสาลี 2 ไร่

บา้นนางบญุธรรม 2 ไร่

บา้นนายสมชัย 2 ไร่

บา้นนายวเิชียร 2 ไร่

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 710,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายขาว บางวดั หมู่ที่7 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

3       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - 520,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายช่วย เรไร ได้มาตรฐาน ยาว 200.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 800.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

4
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 

เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 3,740,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
 สายซอยบา้นลุงทอง บญุตัน ถึง 

ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

 บา้นลุงกุ่ย แก้วพวงเงิน หมู่ที่ 7 
หรือมีพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปรับปรุงระบบกรองน้้าประปา หมู่ที่7 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - 200,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

บริเวณบา้นนายศิริ เจียมค้า ใช้ในการอปุโภคบริโภค ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ

เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

- - 2,230,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 จุด

ได้มาตรฐาน
ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายซอยแทงค์น้้า - บา้นนายส้าเริง นุชทองม่วง หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.
การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่ที่7 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 2 จุด

จุดที1่ 1- ø 1.00 x 1.00(มอก.ชัน้3) จ้านวน 7.00
ทอ่น
จุดที2่ 1 -ø 0.60 x1.00 (มอก.ชัน้3) จ้านวน 7.00
ทอ่น

ยาแนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบเสร็จ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 1,360,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
บา้นนายศิริ เจียมค้า หมู่ที่ 7 

ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตู้กดน้้าด่ืม เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 680,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่ 7 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9
ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ พร้อมบดอัดแน่น 

เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 360,000              - -

ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
 สายซอยสัมพนัธ ์หมู่ที่ 7 

ได้มาตรฐาน
ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ
หรือมีพืน้ที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400.00 ลบ.ม.

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

10
ปรับปรุงแนววางท่อประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ วางท่อพีวีซี ขนาด ø 3.00 นิ้ว ชั้น 13.50

- - 800,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง
ในการอปุโภคบริโภค

ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

จ้านวน 764.00 ท่อน อปุโภคบริโภค
พร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

11     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 1,300,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นปา้บล แก้วภกัดี ได้มาตรฐาน ยาว 500.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 2,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

12 ปรับปรุงระบบกรองน้้าประปา หมู่ที่7 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - - 200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

บริเวณบา้นก้าแพงแสน ใช้ในการอปุโภคบริโภค ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

13 ติดต้ังเสาไฟฟา้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพาดสาย
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 600 เมตร - - - - 300,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

และขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที7่
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

บริเวณบา้นนายสุชิน แก้วพวงเงิน ครบทุกครัวเรือน

14 ติดต้ังเสาไฟฟา้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพาดสาย
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 600 เมตร - - - - 300,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

และขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที7่
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

บริเวณบา้นคุณกนกพร งามกระจาย ครบทุกครัวเรือน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ติดต้ังเสาไฟฟา้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพาดสาย
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 600 เมตร - - - - 300,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

และขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที7่
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

บริเวณบา้นคุณกนกพร งามกระจาย ครบทุกครัวเรือน

16
ปรับปรุงอาคารระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง
 หมู่ที่ 7 ในการอปุโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

17
ซ่อมแซมอาคารระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง
 หมู่ที่ 7 ในการอปุโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

หมูท่ี ่8 บา้นพุตะเคียน

1       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00เมตร - 650,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นทางเข้าศาลาประชาคมหมู่บา้นหลังใหม่ ได้มาตรฐาน ยาว 250.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2       เจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ เพือ่ใหป้ระชาชน เจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญและ - 1,500,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมี กองช่าง

และขยายเขตประปา บริเวณบา้น มีน้้าสะอาดใช้ในการ ขยายเขตประปา ระยะทางยาว 2,300 เมตร มีน้้าสะอาดใช้ในการ น้้าสะอาดใช้

นายวเิชียร ประณิธานวทิยา หมู่ที่8 อุปโภคบริโภค (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนด) อปุโภคบริโภค อปุโภคบริโภค
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับพร้อมบดอัดแน่น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - 1,200,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 6 จุด สายซอย ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

บา้นนายมาลัย คูณศรัทธา (สายเก่าเส้นใน) เชื่อมต่อ หรือมีพืน้ที่เทลูกรังไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

ถนนซอยเข้าบา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 6 จุด

จุดที่1  2 - ø 0.80 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 12 ท่อน

จุดที่2  2 - ø 0.80 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 12 ท่อน

จุดที่3  1 - ø 0.40 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 13 ท่อน

จุดที่4  1 - ø 0.40 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 5 ท่อน

จุดที่5  1 - ø 0.20 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 4 ท่อน

จุดที่6  1 - ø 0.80 x 1.00 มอก.ชั้น 3 จ้านวน 5 ท่อน

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

4       ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ถนน ขนาดท่อ 3.60 x  ยาว 3.30 เมตร - 400,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยบา้นหมอ ได้มาตรฐาน (ชนิดช่องทางเดียว) ระยะทางยาว 5.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

(ตามแบบกรมทางหลวงชนบทก้าหนด) การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

5       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00เมตร - - 1,823,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยบา้นผู้ใหญ่ พร้อมวางท่อ ได้มาตรฐาน ยาว 700.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พร้อมท่อ 40.00 เซนติเมตร จ้านวน 6 ลูก การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

พืน้ผิวจราจร 2,800.00 ตร.ม.

6       ขยายไหล่ทาง(ลาดยาง) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 2.00 เมตร - - 405,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่8 เส้นหน้าโรงเรียนพตุะเคียน ได้มาตรฐาน ยาว 184.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบ หมู่ที่8
เพือ่ให้มีสัญญานเตือนบริเวณ

จ้านวน 3 จุด - - 120,000 - - ร้อยละของอบุัติเหตุ สามารถป้องกนัและ กองช่าง

บริเวณสามแยกหบุกระท้อน 1 จุด
ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง

ที่ลดลง ลดอบุัติเหตุบน

บริเวณส่ีแยกบา้นหมอถึงแยกส้านักสงฆ์ 1 จุด หรือจุดที่ต้องการเตือนเพือ่ ท้องถนนได้

บริเวณสามแยกหบุพอ่เต่า 1 จุด ป้องกนัอนัตรายให้กบัประชาชน

ที่ใช้รถใช้ถนน

8       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - 292,500 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยบา้นหมอ (เชื่อมต่อเส้นเดิม) ได้มาตรฐาน ยาว 150.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 450.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

9 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่8 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร - - - 2,400,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายหบุส้าเพาทอง พร้อมท่อ ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 12,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

พร้อมท่อ 80.00 เซนติเมตร

จ้านวน 10 ลูก

10 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 7 แห่ง - - - 2,100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่8 บา้นพตุะเคียน ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

บริเวณหบุกระท้อน 3 แหง่ ในการเกษตร

บริเวณหบุส้าเพาทอง 1 แหง่

บริเวณพตุะเคียน 3 แหง่
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูท่ี ่9 บา้นสันดอน

1       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 550,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายชิด คล้ายชุน หมู่ที9่ บา้นสันดอน ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

2       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - 390,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายจรูญศักด์ิ พมุมา ได้มาตรฐาน ยาว 200.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 600.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

3       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (3 ช่วง) เพือ่ให้ถนน ช่วงที่1 - - 4,230,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยวงัน้้าเขียว ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมู่ที่9 บา้นสันดอน หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

ช่วงที่2

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 

 1 - ø 0.80 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 6.00 ท่อน

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

ช่วงที่3

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,880.00 ตร.ม.

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 780,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายนิกร ปอ้มอรินทร์ ได้มาตรฐาน ยาว 300.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,200.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

5       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - 780,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายสายธาร ปิน่แก้ว ได้มาตรฐาน ยาว 400 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,200.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

6       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 1,400,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายประคอง อ้นอินทร์ หมู่ที่9 บา้นสันดอน ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

7       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 360,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นางบปุผา จันทร์แก่น หมู่ที่9 บา้นสันดอน ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

8       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - 585,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายนพดนถ์ กรทอง ได้มาตรฐาน ยาว 300.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 900.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

9 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที9่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 600.00 เมตร - - - 1,200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ซอยบา้นนายพ ีบริสุทธิ์ 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

10 ขยายเขตไฟฟา้ข้ามฝ่ังถนน หมู่ที9่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 80.00 เมตร - - - 160,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนางประนอม พลอยพนัธ์
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11     
ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  (ชนิด 2 ช่องทาง )         

เพือ่ให้ถนน
( ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร)

- - - 550,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
รูปส่ีเหล่ียมจตุรัส (SIMPLE SPAN)    

ได้มาตรฐาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด) ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

  แบบเลขที่ ทถ - 5- 202
การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

สายซอยบา้นนายบญุโปรด รักพว่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่13

 บา้นท่านลาบ และหมู่ที่9

12     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - - 1,100,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายซอยแสนสุข หมู่ที9่ หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 

 1 - ø 0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 7.00 ท่อน 

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

13     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - 1,190,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายยี่ฮ้ิน จงเจริญพรรัตน์ หมู่ที่9 บา้นสันดอน ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

14     ซ่อมแซมฝายน้้าล้น มข. 2527 บริเวณบา้น เพือ่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร - - - 200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

นายปราโมท พลอยพนัธุ์ หมู่ที9่ ในการเกษตร ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

15     
ต่อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่9

เพือ่ต่อเติมหลังคาลานกฬีา
กว้าง 17 เมตร

- - - 1,000,000 - ร้อยละของประชาชน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ให้มีพืน้ที่ใช้งานได้มากขึ้น
ยาว 27 เมตร

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์

จากลานกฬีามากขึ้น
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3.00 เมตร - - - - 585,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายปยิวฒัน์ แซ่ล้ิม ได้มาตรฐาน ยาว 300.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 900.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

17 ขุดลอกล้าหว้ยท่าช้าง หมู่ที่ 9 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร - - - - 200,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

18 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงั หมู่ที่9 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - - 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณท่าใหญ่ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

บริเวณเกาะกลาง ในการเกษตร

19 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที9่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 200.00 เมตร - - - - 400,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณซอยแสนสุข
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

20     
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 

เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร - - - - 3,000,000         

ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สายซอยบา้นนายบญุโปรด รักพว่ง 

ได้มาตรฐาน
ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

เชื่อมต่อบา้นท่าลาบ หมู่ที่13 บา้นท่าลาบ หมู่ที่9 หรือมีพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.
การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

21     
ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที9่ 

เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ 1.ขดุลอกคลองสาธารณะ สภาพเดิม ขนาดปากบน - - - - 3,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ในการเกษตร
คลอง กว้าง 30.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร

ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 

ในการเกษตร
2.ขดุลอกใหม่ ขนาดปากบนคลอง กว้าง 30.00 เมตร

ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขดุลอกคลองไม่น้อยกว่า 

72,000.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - - - 860,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายแผลง ดอกรัก หมู่ที่9 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 387.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,161.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

23     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - - 1,184,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายพ ีบริสุทธิ์ หมู่ที่9 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

หมูท่ี ่10 บา้นทุง่เคล็ด

1       ก่อสร้างถนนน้้าล้นผ่าน หมู่ที่10 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร - 500,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นคลองธรรมชาติ เชื่อมต่อ หมู่ที7่ ได้มาตรฐาน ยาว 800.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2       
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บริเวณ เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ เจาะบ่อบาดาลขนาด ø 6.00 นิ้ว ลึก 120.00 เมตร

- 500,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง
บา้นนางย่อม ศิริเอก หมู่ที่ 10 ในการอปุโภคบริโภค

(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนด) ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

3       
ก่อสร้างราวกั้น (Guard Rail) หมู่ที่ 10 เพือ่ให้การสัญจรไปมา

ระยะทาง 2 ฝ่ัง ระยะทางยาว 380.00 เมตร - - 1,400,000 - - ร้อยละของประชาชน ท้าใหป้ระชาชน กองช่าง
มีความสะดวกและปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

เดินทางสะดวก เดินทางได้สะดวก

และปลอดภยั

4       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 770,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายทัน เชื้อดี หมู่ที่10 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5       ขยายเขตไฟฟา้ บริเวณบา้น เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ ขยายเขตระยะทางยาว 300.00 เมตร - - 750,000              - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

นายพร้อมบญุ ศิริเอก หมู่ที่10 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ทุกครัวเรือน

6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยธรรมชาติ หมู่ที1่0 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 3 แห่ง - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

จ้านวน 3 แหง่ สร้างต่อจากบริเวณ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ล้าหว้ยเผาถ่าน ในการเกษตร

7       ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่0 บา้นทุ่งเคล็ด เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ จุดที่1 ขยายเขตระยะทางยาว 900.00 เมตร - - 4,250,000           - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

จ้านวน 3 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ จุดที่2 ขยายเขตระยะทางยาว 500.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

จุดที1่ บริเวณบา้นนายจ้าลอง รัตนบตุร ถึง ทุกครัวเรือน จุดที่3 ขยายเขตระยะทางยาว 300.00 เมตร

บา้นนายซ้ง จีนแช่ม

จุดที2่ บริเวณบา้นนายสิทธชิัย ฮ้อจงเจริญ ถึง 

บา้นนายทว ีเชื้อดี

จุดที3่ บริเวณบา้นนายระเบยีบ ศรัทธาผล ถึง 

บา้นนายนิรันดร์ แสงสวา่ง

8       ก่อสร้างถนนคอนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร - - - 2,700,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยพหุนิ-โชคอ้านวย  หมู่ที่10 ได้มาตรฐาน ยาว 750.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

(ต่อจากของเดิม) พืน้ผิวจราจร 4,500.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

9 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่10 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - - 1,200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

(พร้อมหอถัง ขุดเจาะบอ่บาดาลและขยายเขต ใช้ในการอปุโภคบริโภค ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

ประปาบริเวณบา้นนายสุนทร ทองเปลว อปุโภคบริโภค

96

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10     
ก่อสร้างลานกีฬาประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่10

เพือ่ให้ประชาชนมีสถานที่
จ้านวน 1 แห่ง

- - - 2,000,000 - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

เล่นกฬีาประจ้าหมู่บ้าน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เล่นกฬีาประจ้าหมู่บ้าน

11     ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่10 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - - 1,500,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายพร้อมบญุ ศิริเอก ถึง โรงเรียนมหาราช7 ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 6,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

12     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - - - 910,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอยลุงน้อย ทองเปลว ได้มาตรฐาน ยาว 350.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

13 ขุดลอกสระน้้า หมู่ที1่0 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ ขนาด 4x4x3 เมตร - - - - 200,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายทัน เชื้อดี ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

14 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่0 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - - 200,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณล้าหว้ยเผาถ่าน ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

15 ขุดลอกสระเก่าขนาด 5 ไร่ หมู่ที่10 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - - 400,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณสระเก่าติดศาลาอเนกประสงค์ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

16 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่10
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 1 แห่ง

- - - - 100,000 ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูท่ี ่11 บา้นโปง่กก

1 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง หมู่ที่11
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย จ้านวน 3 แห่ง

- 20,000 - - ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณบา้นวเิชียร แสนภกัดี
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

บริเวณบา้นนางสาวชุติมา ยอดครู ในเวลากลางคืน ที่สัญจรในเวลากลางคืน

บริเวณสระ 5 ไร่ ส่ีแยกโปง่กก

2 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 2 ช่องทาง หมู่ที่11
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้กดัเซาะ

1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร - 870,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายทุ่งแฝก-โปง่กก
ถนน

ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายหว้ยตาม่วง-โปง่กก การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

3 ย้ายหอกระจายข่าวหมู่บา้น หมู่ที่11 เพือ่ใช้แจ้งขา่วสารหรือติดต่อ จ้านวน 1 แห่ง - 500,000 - - - ร้อยละของ สามารถแจ้งขา่วสาร กองช่าง

จากบา้นผู้ใหญ่อ้านาจไปศาลาประชาคมหมู่บา้น เร่ืองราวต่างๆกบัผู้อาศัย ความพึงพอใจของ หรือติดต่อส่ือสารกบั

ในหมู่บ้าน ประชาชน ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน

4 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11
เพือ่ระบายน้้าไม่ให้ท่วมขงั

ท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 x 1.00 เมตร - 60,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ท้าให้น้้าไม่ท่วมขงั กองช่าง

บริเวณบา้นนายจันดี ค้าดี
ถนน

จ้านวน 2 จุด ที่ได้รับการพัฒนา ถนนและบ้านเรือน

บริเวณบา้นนายจรูญ ปฐมกัปล์ ประชาชน

5       ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับพร้อมไหล่ทาง เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 1,600,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่11 เส้นบา้นโปง่กก ถึงหนองพกุ ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 8,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

6       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 1,560,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอยพฒันา ได้มาตรฐาน ยาว 600.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 2,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - 2,600,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นวดัอัมพวนั ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 4,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

8 ขุดสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ หมู่ที่11 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณต้นน้้าล้าหว้ยลูกนก ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

9 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่11 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - 1,200,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

พร้อมถังกรองและขยายเขต บริเวณต้นน้้า ใช้ในการอปุโภคบริโภค ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

ล้าหว้ยลูกนก อปุโภคบริโภค

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 3,450,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
 หนองพกุ - โปง่กก หมู่ที่ 11 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,080.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

11 ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะเพือ่การเกษตร ขนาด  5 ไร่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 1,800,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณที่นายวชิัย อินทรคุปกุล หมู่ที่11  ในการเกษตร (ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด) ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

12 ขุดสระน้้า 5 ไร่ หมู่ที่11 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 1,200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายลอย แจ้งนิล ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

13 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ หมู่ที่11 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 500,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณส่ีแยกโปง่กก ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

99

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่1 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 250,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายฉลอง เอี่ยมงาม ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

15 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่1 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 250,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายจรูญ ปฐมกัปล์ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

16 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่1 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 250,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายวสิิทธิ์ เงินโสภา ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

17 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่1
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 300.00 เมตร - - - 75,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณแทงค์น้้าใหม่
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

18 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่1
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 200.00 เมตร - - - - 50,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นโปง่กก-หนองขาม
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

19 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่1
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 1,500.00 เมตร - - - - 375,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนายทนงศักด์ิ เทพสวสัด์ิ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูท่ี ่12 บา้นเขาแดน
1       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - 497,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 ระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

สายซอยอุดมสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ที่12 หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 796.50 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด

 1 - ø 0.80 x 1.00 มอก.ชั้น 3  จ้านวน 8 ท่อน

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

2       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - 1,979,000      - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด สายซอยหมูปี ้ ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หมู่ที่12 หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,230.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด

2 - ø 1.00 x 1.00 มอก.ชั้น 3  จ้านวน 16 ท่อน

ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ

(ตามแบบที่อบต.แกม้อน้ก้าหนด)

3 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่12 เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - 150,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

บริเวณบา้นนายเสย หอมฟุง้ ใช้ในการอปุโภคบริโภค (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาล) ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

อปุโภคบริโภค

4       
ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บา้น หอถังเหล็กทรงกลม เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 600,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

เก็บน้้าขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร  ในการอปุโภคบริโภค (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาล) ที่มีน้้าส้าหรับ มีน้้าใช้อปุโภคบริโภค

บริเวณบา้นนางน้อย พนัเพชร หมู่ที่12 อปุโภคบริโภค
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขใจ 1

เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 

- - 1,020,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่ 12 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

6       ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ พร้อมบดอัดแน่น 
เพือ่ให้ถนน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
- - 120,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยสุดใจ 2 หมู่ที่ 12  ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบ อบต.แกม้อน้ ก้าหนด)

7       ก่อสร้างถนนส้าหรับน้้าล้นผ่าน บริเวณบา้น
เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 850,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นายเสนอ วงัปลาทอง หมู่ที่ 12
ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.
การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานถนนส้าหรับน้้าล้นผ่านส้านัก

เลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ก้าหนด)

8 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น พร้อมหอถัง เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าสะอาด จ้านวน 1 แห่ง - - - 600,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

ทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศเมตรสูง 20 เมตร ใช้ในการอปุโภคบริโภค (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้าบาดาล) ที่มีน้้าส้าหรับ อปุโภคบริโภค

บริเวณวดัเขาแดน หมู่ที่12 อปุโภคบริโภค
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบ หมู่ที่12
เพือ่ให้มีสัญญานเตือนบริเวณ

จ้านวน 7 จุด - - - 240,000 - ร้อยละของอบุัติเหตุ สามารถป้องกนัและ กองช่าง

บริเวณโค้งบา้นนายผวน เชิดชูชีพ
ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง

ที่ลดลง ลดอบุัติเหตุบน

บริเวณทางแยกเข้าบา้นผู้ใหญ่ทองเร่ิม เจตพกุ หรือจุดที่ต้องการเตือนเพือ่ ท้องถนนได้

บริเวณโค้งปากทางไปวดัเขาแดน ป้องกนัอนัตรายให้กบัประชาชน

บริเวณเส้นชนแดน หมู่ที่6 ที่ใช้รถใช้ถนน

บริเวณโค้งทางเข้าวดัเขาแดน

บริเวณโค้งเลยปา้ยเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณบา้นผู้ใหญ่มนตรี บริบรูณ์นาคม

หมูท่ี ่13 บา้นทา่ลาบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - 1,020,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยบา้นนายสถิต บญุประสพ หมู่ที1่3 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

2 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 690,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยศาลเจ้า - หลังวดั หมู่ที่ 13 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทลูกรังไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4 เมตร - - 3,600,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
หมู่ที่13 สายท่าลาบพฒันา - หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน ยาว 1,500 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 6,000 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 6 เมตร - - 1,800,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
หมู่ที่13 สายหลังวดั-หมู่ที่4 บา้นรางเฆ่ ได้มาตรฐาน ยาว 500 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

ต.แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ พืน้ผิวจราจร 3,000 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าลาบ เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 2,530,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หมู่ที่13 ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 932.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,728.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

6 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่3 บา้นท่าลาบ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้ จุดที่1. ขยายเขตระยะทางยาว 200.00 เมตร - - - 1,875,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 1. การไฟฟ้า

จ้านวน 3 จุด ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ จุดที่2. ขยายเขตระยะทางยาว 200.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน ส่วนภูมิภาคสาขายอ่ย

1. บริเวณบา้นนายปฏภิาณ เจริญรักษา ทุกครัวเรือน จุดที่3. ขยายเขตระยะทางยาว 350.00 เมตร ด่านทับตะโก

2. บริเวณบา้นนายสุเพญ็ ทองดี 2. กองช่าง อบต.

3. บริเวณบา้นนางอมราลักษณ์ เกียรติบณัฑิต แกม้อน้

หมูท่ี ่14 บา้นหว้ยส าโรง

1       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - 1,040,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายทรงเกียรติ เสรีมงคลนิมิตร ได้มาตรฐาน ยาว 400.00เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 1,600.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย เพือ่ให้ถนน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 

- 680,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บา้นหว้ยส้าโรง ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

3       ก่อสร้างการ์ดเลนน์ (ราวกันอันตราย) หมู่ที่14 เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุบริเวณ ระยะทางยาว 100 เมตร - - 200,000 - - ร้อยละของอบุัติเหตุ ท้าให้ประชาชน กองช่าง

เส้นโค้งบา้นผู้ใหญ่ ทางโค้ง ที่ลดลง มีความปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ และซ่อมแซม เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

คันกั้นน้้าช้ารุด หมู่14 ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

บริเวณหลังบา้นนางสาวน้้าหวาน พมิพา ในการเกษตร

5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร - - 400,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง
 บา้นนางสุนทร พรมสาร หมู่ที่14 บา้นหว้ยส้าโรง

ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย        
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร

- - 210,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บา้นนายวเิชียร ภาคภมูิ หมู่ที่14 บา้นหว้ยส้าโรง ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 

- - 400,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บา้นนายย้วน ทันใจชน  หมู่ที่ 14 บา้นหว้ยส้าโรง ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร - - - 920,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บา้นนายเนิน ฉิมเมือง หมู่ที่14 บา้นหว้ยส้าโรง  ระยะทางยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,350.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

9 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่4 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ กว้าง 20.00 เมตร - - - 900,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายทองอยู่ แก้วมูล ในการเกษตร สูง 2.50 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ขยายเขตไฟฟา้ บริเวณสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ระยะทาง 500.00 เมตร - - - 125,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่14
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

11     
ซ่อมแซมปา้ยบอกทางจราจรและบ้ารุงถนน เพือ่ให้การสัญจรไปมา ภายในต้าบล

- - - - 500,000 ร้อยละของอบุัติเหตุ ท้าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ที่14 เส้นสปก. แก้มอ้น ทุ่งแจง ความสะดวกและปลอดภัย

ที่ลดลง เดินทางได้สะดวก

และปลอดภัย

12 ปรับภมูิทัศน์บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่14
เพือ่ปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 500,000 ร้อยละของ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

(ท้าสวนหย่อม) 
ในหมู่บ้านให้เป็นสถานที่

ความพึงพอใจของ ได้พักผ่อนหยอ่นใจ

พักผ่อนหยอ่นใจของชุมชน ประชาชน ภายในหมู่บ้าน

13     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 3 เมตร - - - - 165,000 ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นบา้นนายทว ีม่วงไข่ ได้มาตรฐาน ยาว 100 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 300 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

หมูท่ี ่15 บา้นหว้ยตามว่ง

1       ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่15 เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร - 1,440,000 - - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เส้นเชื่อมต่อหมู่ที่11 ได้มาตรฐาน ยาว 8,000.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หนา 1.50 มตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบา้น เพือ่ให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร - - 680,000 - - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

นางขวญัเมือง ยอดทอง หมู่ที่15 ได้มาตรฐาน  ระยะทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะเพือ่การเกษตร เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ 1. ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ ขนาด 2 ไร่ - - 1,300,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

จ้านวน 2 แหง่ หมู่ที่15 ในการเกษตร 2. ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ ขนาด 2 งาน ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

1. บริเวณบา้นนายสงัด เทพสวสัด์ิ (ตามแบบอบต.แกม้อน้ก้าหนด) ในการเกษตร

    ขนาด 2 ไร่

2. บริเวณบา้นนางจ้าป ีเทพสวสัด์ิ 

    ขนาด 2 งาน

4 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ ระยะทาง 5,000 เมตร - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนายไพฑูรย์ กลอนประดิษฐ์ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

หมู่ที่15 ในการเกษตร

5 ขุดสระน้้า 5ไร่ บริเวณบา้นนางสาวอรจิรา ดอกขจร เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ ระยะทาง 5,000 เมตร - - 500,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่15 ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

6 ขยายเขตไฟฟา้ บริเวณบา้นนางน้้าค้าง ถึง 
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 1 แห่ง - - 600,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

รพ.สต.ทุ่งแฝก หมู่ที่15
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 300.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

7       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ถนน ระยะทางกว้าง 4.00 เมตร - - - 520,000 - ร้อยละของเส้นทาง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยกลางบา้น หมู่ที1่5 ได้มาตรฐาน ยาว 200.00 เมตร ในพืน้ที่ได้รับ สะดวกและ

พืน้ผิวจราจร 800.00 ตร.เมตร การพัฒนา ลดอบุัติเหตุ

8 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บริเวณล้าหว้ยโปง่หว้ยตอง เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ กว้าง 20 เมตร - - - 900,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่15 ในการเกษตร สูง 2.50 เมตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร
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งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ขุดสระน้้า 5ไร่ หมู่ที่15 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 500,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณบา้นนางสาวสุดใจ ไผ่ล้อม ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

10 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 10 ไร่ หมู่ที่15 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 1 แห่ง - - - 900,000 - ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหลังวดัทุ่งแฝก ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

11 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่5
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 1 แห่ง - - - 200,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนายอเนก สังข์ทอง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 100.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

12 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่5
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 1 แห่ง - - - 600,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนางสาวประภสัสร โกญจนาท ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 300.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

13 เพิม่หม้อแปลงไฟฟา้ 50 แอม หมู่15
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

ภายในหมู่บ้าน - - - 80,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

14 ขุดสระน้้าสาธารณะ หมู่ที1่5 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ จ้านวน 6 แห่ง - - - - 1,500,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ขนาด 5 ไร่ 4 แหง่ ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ขนาด 2 ไร่ 2 แหง่ ในการเกษตร

15 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่5
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 1 แห่ง - - 600,000 - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณศาลา SML -บริเวณบา้นนายบญัชา ชัยพฤกษ์
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 300.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน
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16 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที1่5
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 600,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนายสวาด นาคศรีทอง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 300.00 เมตร ที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

ครบทุกครัวเรือน

ภายในต าบล

1 ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย เพือ่แจ้งขา่วสารหรือใช้ติดต่อ
ภายในต้าบลแกม้อน้

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ -มีความสะดวกรวดเร็ว กองช่าง

(Posts Tagged) ส่ือสารเร่ืองราวต่างๆกบั ความพึงพอใจของ ในการใช้แจ้งขา่วสารหรือ

ผู้อาศัยในชุมชน ประชาชน ติดต่อส่ือสารกบัชุมชน

-ไม่มีปัญหาเร่ืองสายสัญญาณ

ขาดหรือโดนแอบตัดสาย

-เหมาะกบัพืน้ที่ที่ไม่มี

เสาไฟฟ้าหรือไม่สามารถ

เดินสายได้

-สามารถใช้ร่วมกบัเสียง

ตามสายเดิมได้

-สามารถใช้เป็นระบบส้ารอง

กรณีระบบสายใขง้านไม่ได้

2 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพือ่ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ สามารถแจ้งขา่วสาร กองช่าง

ภายในต้าบล ให้สามารถใช้งานได้ ความพึงพอใจของ หรือติดต่อส่ือสารกบั

ประชาชน ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน

3 ปรับปรุง/ต่อเติม หอกระจายข่าว เพือ่ปรับปรุงหอกระจายขา่ว
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ สามารถแจ้งขา่วสาร กองช่าง

ภายในต้าบล ให้สามารถใช้งานได้ ความพึงพอใจของ หรือติดต่อส่ือสารกบั

ประชาชน ผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน
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4 ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม เพือ่ซ่อมแซมถนน
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล ที่ช้ารุดทุกสาย ที่ได้รับการพัฒนา ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก การบ้ารุงรักษา

5 ปรับปรุง/ต่อเติม ถนน เส้นทางคมนาคม เพือ่ปรับปรุงถนน
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล ที่ช้ารุดทุกสาย ที่ได้รับการพัฒนา ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก การบ้ารุงรักษา

6 ซ่อมแซมสะพานข้ามทาง เพือ่ซ่อมแซม
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล สะพานขา้มทางที่ช้ารุดทุกสาย ที่ได้รับการพัฒนา ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก การบ้ารุงรักษา

7 ปรับปรุง/ต่อเติม สะพานข้ามทาง เพือ่ปรับปรุง
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของเส้นทาง เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล สะพานขา้มทางที่ช้ารุดทุกสาย ที่ได้รับการพัฒนา ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวก การบ้ารุงรักษา

8 ซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล ระบบประปาที่ช้ารุด ที่มีน้้าส้าหรับ ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้ได้ อปุโภคบริโภค การบ้ารุงรักษา

9 ปรับปรุง/ต่อเติม ระบบประปา เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน เส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต้าบล ระบบประปาที่ช้ารุด ที่มีน้้าส้าหรับ ภายในต้าบล ได้รับ

ให้สามารถใช้ได้ อปุโภคบริโภค การบ้ารุงรักษา

10 ซ่อมแซมฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ภายในต้าบล ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร
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11 ปรับปรุง/ต่อเติม ฝายน้้าล้น เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของครัวเรือน ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ภายในต้าบล ในการเกษตร ที่มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้

ในการเกษตร

12 ซ่อมแซมลานกีฬา เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ภายในต้าบล ระบบประปาที่ช้ารุด ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์

ให้สามารถใช้ได้ จากลานกฬีามากขึ้น

13 ปรับปรุง/ต่อเติม ลานกีฬา เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ภายในต้าบล ระบบประปาที่ช้ารุด ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์

ให้สามารถใช้ได้ จากลานกฬีามากขึ้น

14 ก่อสร้างสัญญาณจราจร ปา้ยจราจร ลูกระนาด
เพือ่ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000        500,000           500,000          500,000          
ร้อยละของอบุัติเหตุ ประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณจุดเส่ียงในต้าบลแก้มอ้น
ที่ลดลง ปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน

15 ติดต้ังปา้ยบอกเขตต้าบล เพือ่แสดงแนวเขตภายใน ภายในต้าบลแกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเส้นทางที่ มีป้ายบอกเขตพืน้ที่ กองช่าง

ต้าบลให้ชัดเจน ได้รับการพัฒนา ภายในต้าบลแกม้อน้

 อยา่งชัดเจน

16 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง
เพือ่เพิม่ความปลอดภัย ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเส้นทาง เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง

ภายในต้าบล
ให้กบัประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กบัประชาชน

17 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบภายในต้าบล เพือ่ให้มีสัญญาณเตือนบริเวณ
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของอบุัติเหตุ สามารถป้องกนัและ กองช่าง

ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง ที่ลดลง ลดอบุัติเหตุบน

หรือจุดที่ต้องการเตือนเพือ่ ท้องถนนได้

ป้องกนัอนัตรายให้กบัประชาชน
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18 ซ่อมแซมสัญญาณจราจร ปา้ยจราจร ลูกระนาด
เพือ่บ้ารุงรักษาสัญญาณ ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000        500,000           500,000          500,000          
ร้อยละของสัญญาณ ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในต้าบล
จราจร ป้ายจราจร ลูกระนาด

จราจร ป้ายจราจร ปลอดภัยในการใช้รถ

ได้รับการซ่อมแซม ใช้ถนน

19 ซ่อมแซมปา้ยบอกเขตต้าบล เพือ่บ้ารุงรักษาป้ายบอกเขต ภายในต้าบลแกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของป้ายบอก มีป้ายบอกเขตพืน้ที่ กองช่าง

ต้าบลให้ชัดเจน เขตต้าบล ได้รับการ ภายในต้าบลแกม้อน้

ซ่อมแซม  อยา่งชัดเจน

20 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งภายในต้าบล
เพือ่บ้ารุงรักษาไฟฟ้า ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของไฟฟ้า เพิม่ความปลอดภัย กองช่าง
ส่องสว่าง ภายในต้าบล

ส่องสว่างได้รับการ ให้กบัประชาชน

ซ่อมแซม

21 ซ่อมแซมสัญญาณไฟฟา้กระพริบภายในต้าบล เพือ่บ้ารุงรักษาสัญญาณ
ภายในต้าบลแกม้อน้

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของสัญญาณ สามารถป้องกนัและ กองช่าง

ไฟฟ้ากระพริบภายในต้าบล ไฟฟ้ากระพริบ ลดอบุัติเหตุบน

ได้รับการซ่อมแซม ท้องถนนได้

- 47,719,000 107,715,500 81,579,000 57,179,000
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กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 2 ช่องทาง หมู่ที่11เพือ่ระบายน้้าไม่ใหก้ดัเซาะ1.8x1.8x8 เมตร - 870,000

สายทุ่งแฝก-โปง่กกถนน

สายหว้ยตาม่วง-โปง่กก











(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)



ส่วนภูมิภาคสาขายอ่ย

-

2. กองช่าง อบต.





ยทุธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน

ยทุธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังศาลาประชาคม



ยทุธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ย่างยัง่ยืน














