
 
แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 3  
กวาง 4 เมตร ยาว 
408 เมตร 

235,800 - - - - ประชาชน
รอยละ 70 
ไดใช
ประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. 
ท่ีได
มาตรฐาน 
ทําให
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการเทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 1  

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

เทลานคอนกรตีเสริม
เหล็ก 87.50 ตาราง
เมตร 

32,200 - - - - ประชาชน
รอยละ 70 
ไดใช
ประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

3 โครงการซอมแซมถนนโดย
วิธี Asphalt Concrete หมู
ท่ี 1 
 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete 
สายท่ี 1 ซอย 4 กวาง 
3.20 เมตรยาว 182 
เมตร 

- 242,500 - - - ประชาชน
รอยละ 70 
ไดใช
ประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซอมแซมถนนโดย
วิธี Asphalt Concrete หมู
ท่ี 1 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete 
สายทางท่ี 2 ซอย 9 
กวาง 4 เมตร ยาว 
35 เมตร 

- 57,500 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายการเกษตร กวาง 
4 เมตร ยาว 131 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายการเกษตร กวาง 
4 เมตร ยาว 131 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3 เมตรยาว 
181 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 กวาง 3.50 
เมตร ยาว 155  
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคสุสาน   
หมูท่ี 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคสุสาน  
กวาง 8 เมตร  
ยาว 12 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- 372,000 - - - ศาลา
เอนกประสงค 
1 หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน
รวมกัน 
 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางหองนํ้า
สุสาน หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางหองนํ้า
บริเวณสุสาน  

กอสรางหองนํ้าสสุาน 
กวาง 2.50 เมตร ยาว 
10.50 เมตร 

-  228,000 - - จํานวน 1 หลัง ประชาชนมี
หองนํ้าใช 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางรั้วสุสาน  
หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วสุสาน  
สูง 1.50 เมตร ยาว 
167 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนความ
ยาวท่ีกอสราง 

เพ่ือใหมีรั้วรอบ
สุสานเปนแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางรั้วสุสาน
พรอมประตู หมูท่ี 2 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วสุสานพรอม
ประตู สูง 1.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - - - 300,000 จํานวนความ
ยาวท่ีกอสราง 

เพ่ือใหมีรั้วรอบ
สุสานเปนแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 1 
ซอยสันปาแดงกวาง 3 
เมตร ยาว 720 เมตร 

249,600 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 2 

ซอยสันปาแดงกวาง 3
เมตร ยาว 54 เมตร 

18,400 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

15 โครงการตอเติมศาลาสุสาน 
หมูท่ี 3 (6 หมู) 

เพ่ือประชาชนใน
หมูบานจะไดมีพ้ืนท่ีทํา
กิจกรรมรวมกัน 

ตอเติมศาลาสุสาน (6 
หมู) กวาง 4 เมตร ยาว 
20 เมตร 

192,000 - - - - จํานวนจุดท่ีตอ
เติม 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 
 

กองชาง 

16 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 1 

ซอยสันปาแดงกวาง 3
เมตร ยาว 780 เมตร 

- 270,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

17 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 3 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด สายท่ี 2 

ซอยสันปาแดงกวาง 3
เมตร ยาว 88 เมตร 

- 30,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด บรเิวณขางถนน  
หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด บริเวณขาง
ถนน กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 104 เมตร 

- - 300,000 - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด บริเวณขาง
ถนน กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 115 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 3 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด บริเวณขาง
ถนน กวาง 0.40 เมตร 
ยาว 113 เมตร 

- - - - 300,000 จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 5 ทุงโละ 
กวาง 3.30 เมตร ยาว 
165 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย 8 กวาง 
4 เมตร ยาว 131 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 7-นิคมฯ 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 
155.50 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการซอมแซมถนนโดย
วิธี Asphalt Concrete หมู
ท่ี 4 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete 
กวาง 4 เมตร 
ยาว 181 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 4  
กวาง 4 เมตร 180 
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

26 โครงการซอมแซมถนนโดย
วิธี Asphalt Concrete หมู
ท่ี 5 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนโดยวิธี 
Asphalt Concrete 
กวาง 4 เมตร 
ยาว 138 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 5 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ซอย 1 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
117 เมตร 

- - 300,000 - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 1 ถนนสายสวน
ปา ก.น.ช กวาง 4 เมตร 
ยาว 433 เมตร 

- - - 200,700 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 2 ถนนสาย
เกษตรกวาง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 

- - - 33,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

30 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพรอมบดอัด 
สายท่ี 3 ถนนสาย
เกษตรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 166 เมตร 

- - - 66,300 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

31 โครงการขยายระบบประปา 
หมูท่ี 6 

ประชาชนไดใชนํ้า
อยางท่ัวถึง 

ขยายระบบประปา  
(ความยาว 950 เมตร 
ทอ PVC เสนผาน
ศูนยกลาง 2 1/2” 
ช้ัน 8.5 ) 

300,000 - - - - จํานวนจุดการ
ขยายระบบ
ประปาท่ี 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบานจอ 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูท่ี 6 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
บริเวณหนาวัดพนาคง
คาราม กวาง 2 เมตร 
ลึก 2.5 เมตร ยาว 7 
เมตร 

- - 198,000 - - จํานวนทอลอด
เหลี่ยมท่ีสราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยจอปา
บอน กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 102,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอยฝาย
หลวง  
กวาง 3 เมตร ยาว 
173 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 4 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

38 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโดยใชพลังงาน 

แสงอาทิตย หมูท่ี 7 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

39 โครงการกอสรางรั้วบริเวณ
ศาลาอเนกประสงคหมูบาน  
หมูท่ี 7 

เพ่ือปองกันการรุกล้ํา
พ้ืนท่ี 

กอสรางรั้วบรเิวณศาลา
อเนกประสงคหมูบาน  
สูง 1.50 เมตร ยาว 
166 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนความ
ยาวท่ีกอสราง 

เพ่ือใหมีรั้วรอบ
สุสานเปนแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายไหลทางคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 2 และ
ซอย 1 กวาง 0.50 
เมตร ยาว 1,210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 - - - 300,00
0 

ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใชจัดเปนกิจกรรม
ของหมูบาน 

กอสรางอาคารอเนก 
ประสงคบริเวณสสุาน 
กวาง  
8 เมตร ยาว 12 เมตร 

374,000 - - - - ศาลาอเนก 
ประสงค 1 
หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 3 
เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

114,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 8 

เพ่ือใชจัดเปนกิจกรรม
ของหมูบาน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
บริเวณสุสาน กวาง 6 
เมตร 

ยาว 12 เมตร  
 

- 300,000 - - - ศาลาอเนก 
ประสงค 1 
หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 9 
กวาง 3 เมตร ยาว 44 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 75,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พรอมฝาปด หมูท่ี 8 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด ขนาดปาก
รางกวาง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40-0.45 
เมตร ยาว 32 เมตร 

- 76,000 - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 1 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พรอมฝาปด หมูท่ี 8 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด ขนาดปาก
รางกวาง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.45-0.50 
เมตร ยาว 119 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ทาง
การเกษตร กวาง 3.5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณ
สุสาน กวาง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

374,000 - - - - ศาลาอเนก 
ประสงค 1 
หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 
56 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

114,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณสสุาน 
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชจัดเปน
กิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคบริเวณ
สุสาน กวาง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

- 300,000 - - - ศาลาอเนก 
ประสงค 1 
หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 
74 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 150,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 7 
กวาง 5 เมตร ยาว 
107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 7 
กวาง 5 เมตร ยาว 
107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 7 
กวาง 5 เมตร ยาว 
107 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเกษตร 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

57 โครงการซอมแซมคันพนังลํา
นํ้างามใหมโดยการลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซอมแซมคันพนังลํานํ้างาม
ใหมโดยการลงหินคลุก
พรอมบดอัด กวาง 3 
เมตร ยาว 870 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,610 ตร.ม. 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเกษตร 
กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

59 โครงการขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11 

 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
0.50 เมตร ยาว 1,210
เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 11 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

กอสรางศาลา
อเนกประสงค 
กวาง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

- 300,000 - - - ศาลา
อเนกประสงค 
1 หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 
 

กองชาง 

61 โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 11 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

ตอเติมศาลา
อเนกประสงค กวาง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร 

- - 300,000 - - จํานวนจุดท่ีตอ
เติม 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 
 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 209,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 91,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 1 ถนน
หลังโรงเรียนหนองบัว
แดง กวาง 4 เมตร ยาว 
35 เมตร 

82,500 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 2 ซอย 
1 กวาง 4 เมตร ยาว 42 
เมตร 

92,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
12 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 3 ซอย 
2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 
69 เมตร 

125,500 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด ชวงท่ี 1 ซอย 4 ถึงซอย 
6 กวาง 0.40 เมตร ยาว 
51 เมตร 

- 127,800 - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

68 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด ชวงท่ี 2 ซอย 4 ถึงซอย 
6 กวาง 0.40 เมตร ยาว 
70.50 เมตร 

- 172,200 - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด  ซอย 4 ถึงซอย 6 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 109.50 
เมตร 

- - 300,000 - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด ซอย 7 กวาง 0.40 
เมตร ยาว 121 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดชวงท่ี 1 ซอย 2 กวาง 
0.40 เมตร ยาว 83.50 
เมตร 

- - - - 211,100 จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

72 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 12 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปดชวงท่ี 2 ซอย 4 ถึงซอย 6 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
36.50 เมตร 

- - - - 88,900 จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 13 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 8 ถึงซอย 10 กวาง 
3.5 เมตร ยาว 207 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

กองชาง 

74 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
13 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 11 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 65 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 114,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. 
ท่ีได
มาตรฐาน 
ทําให
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
13 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 กวาง 
3.5 เมตร ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 186,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. 
ท่ีได
มาตรฐาน 
ทําให
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

76 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไป
บอขยะ หมูท่ี 13  

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ทางไปบอขยะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. 
ท่ีได
มาตรฐาน 
ทําให
คมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พรอมฝาปด หมูท่ี 14 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝาปด ขนาดปาก
รางกวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.45 เมตร 
ยาว 53 เมตร 

130,000 - - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

78 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 14 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 4 พ้ืนท่ีรวม 397.4 
ตร.ม. หนา 0.05 เมตร  

170,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 14 

เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนในการ
ประชุมท่ีสะดวกข้ึน 

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
กวาง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

- 300,000 - - - ศาลา
อเนกประสงค 
1 หลัง 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 
 

กองชาง 

80 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกพรอมบดอัด 
หมูท่ี 14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกพรอมบดอัด ถนน
สายเกษตร กวาง 4 เมตร 
ยาว 654 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,616 
ตร.ม. 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 3 กวาง 
4 เมตร ยาว 131.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
15 

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอางเก็บ
นํ้า กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

83 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
15 

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอางเก็บ
นํ้า กวาง 4 เมตร ยาว 
131.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

84 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย  
หมูท่ี 15 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

85 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 15 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 1 กวาง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 
181 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

86 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 15 
 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมีความ
ปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
ซอย 2 พ้ืนท่ีรวม 717 
ตร.ม. หนา 0.05 เมตร   

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
สาธารณะประโยชน หมูท่ี 
16 

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางสาธารณะ
ประโยชนกวาง 4 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 5/1 
กวาง 3 เมตร ยาว 114 
เมตร 

- 190,600 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

89 โครงการเทลานคอนกรตี
เสรมิเหล็กสสุาน หมูท่ี 16 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

เทลานคอนกรตีเสริม
เหล็กสุสาน 284 ตาราง
เมตร 

- 109,400 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

90 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 2.50 
เมตร ยาว 216 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

91 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 4 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

 

92 โครงการปรับปรุงถนนโดย
ลงหินคลุกพรอมบดอัด  
หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุกพรอมบดอัด กวาง 4 
เมตร ยาว 650 เมตร  

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

93 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 17 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 17 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ตอจากจุดเดิม 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
106 เมตร 

- - - 300,000 - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

95 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง 4 เมตร 
ยาว 113 เมตร 

- - -  259,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

96 โครงการเทคอนกรีตไหลทาง
หลังโรงเรียน หมูท่ี 17 

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร 

เทคอนกรีตไหลทางหลัง
โรงเรียน 78 ตารางเมตร 

- - - - 41,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

97 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
342 ตร.ม. 
 

268,000 - - - - ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 

98 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
390 ตร.ม. 
 

- - 300,000 - - ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 

99 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
390 ตร.ม. 
 

- - - 300,000 - ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการจดัซื้อวัสดุซอมแซม
พนังอางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
หมูท่ี 18 

เพ่ือปองกันนํ้าทวม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดซุอมแซมพนัง
อางเก็บนํ้าหนองผํา 
พรอมจางเหมาเครื่องจักร 
390 ตร.ม. 

- - - - 300,000 ซอมแซมคัน
พนัง 1 แหง 

ราษฎรไดรับ
ผลผลติเพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 

101 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 1 ซอย 
6/5 กวาง 3 เมตร ยาว 
97 เมตร 

162,300 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

102 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 2 ซอย 
6/7 กวาง 3 เมตร ยาว 
21 เมตร 

35,100 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 3 ซอย 
3/2 กวาง 3 เมตร ยาว 
30.50 เมตร 

50,300 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

104 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 4 
กวาง 3 เมตร ยาว 12 
เมตร 

20,300 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

105 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 กวาง 
4 เมตร ยาว 131 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

 



 
แบบ ผ.02/1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 กวาง 
4 เมตร ยาว 131 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

107 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกพรอมบดอัด หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนท่ีดีไวใชในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
พรอมบดอัด กวาง 4 
เมตร ยาว 650 เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองชาง 

108 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 6 กวาง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 

- - - - 229,300 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

109 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 19 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 3.50 
เมตร ยาว 37 เมตร 

- - - - 70,700 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

110 โครงการกอสรางหอถังเหล็ก
เก็บนํ้ารูปทรงแชมเปญ 

หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

กอสรางหอถังเหล็กเก็บ
นํ้ารูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุ 12 ลบ.ม. 

306,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

111 โครงการจดัซื้อวัสดุขยาย
ระบบประปา หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

จัดซื้อวัสดุขยายระบบ
ประปา 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 20 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 1  
กวาง 4 เมตร ยาว 108 
เมตร 

- - - 247,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

113 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
20 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายท่ี 2  
กวาง 4 เมตร ยาว 
23.50 เมตร 

- - - 53,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

114 โครงการจดัซื้อวัสดุขยาย
ระบบประปา หมูท่ี 20 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

จัดซื้อวัสดุขยายระบบ
ประปา 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

115 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
21 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทางหลัง
โรงเรียน กวาง 4 เมตร 
ยาว 131.5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

116 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 22 

ประชาชนมีนํ้าใช 
อุปโภค บริโภค 
ลดรายจายคาไฟฟา 

ปรับปรุงระบบประปาโดย
ใชพลังงานแสงอาทิตย 

300,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 80ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค 
บริโภค  

กองชาง 

 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 22 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ขนาดปากราง
กวาง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.45 
เมตร ยาว 124 เมตร 

- 300,000 - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

118 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอางหนอง
ผํา กวาง 3.5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

119 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอางหนอง
ผํา กวาง 3.5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 300,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

120 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 22 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก รอบอางหนอง
ผํา กวาง 3.5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

121 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 23 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ถนนสายหลัก 
จุดเริม่ตนบานนางคํากาบ 
ศรีบุญเรือง กวาง 0.40 
เมตร ยาว 105.50 
เมตร  

268,000 - - - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 



 
แบบ ผ.02/1 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
จุดเริม่ตนบานนายพิชิต 
สิทธิวงค กวาง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

123 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอม
ฝาปด หมูท่ี 23 

เพ่ือระบายนํ้าได
สะดวก 

กอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ฝาปด ถนนสายหลัก 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 
114 เมตร  

- - 300,000 - - จํานวนราง
ระบายนํ้าท่ี
สราง 

ปองกันนํ้าทวม
ในฤดูฝน 

กองชาง 

124 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
บานรองทราย กวาง 4 
เมตร ยาว 130 เมตร 

- - - 216,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

125 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 23 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมอยาง
สะดวก 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บานรองทราย 
กวาง 4 เมตร ยาว 39 
เมตร  

- - - 84,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนมี
ถนน คสล. ท่ีได
มาตรฐาน ทํา
ใหคมนาคม
สะดวกข้ึน 

กองชาง 

126 โครงการซอมแซมถนนชํารดุ
โดยวิธี Asphalt Concrete 
หมูท่ี 23 

เพ่ือสะดวกตอการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย 

ซอมแซมถนนชํารุดโดย
วิธี Asphalt Concrete 
บานรองทราย กวาง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร 

-  - - 300,000 ประชาชนรอย
ละ 70 ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.2 แผนงานเคหะชุมชน – งานไฟฟาและถนน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 4  

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ - - - - 300,000 ประชาชน
รอยละ 80 
ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา 
สาธารณะ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ซอย 2 

ซอย 3 

- - - - 300,000 ประชาชน
รอยละ 80 
ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

3 โครงการจดัซื้อไฟก่ิง
พลังงานแสงอาทิตย
พรอมติดตั้ง หมูท่ี 13 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

จัดซื้อไฟก่ิงพลังงาน
แสงอาทิตยพรอมติดตั้ง 

- - 300,000 - - ประชาชน
รอยละ 80 
ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ หมูท่ี 13 

เพ่ือใหมีแสงสวาง
อยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ซอย 3 , ซอย 4, ซอย 7  

- - - 300,000 - ประชาชน
รอยละ 80 
ไดใช
ประโยชนจาก
โครงการ 

มีแสงสวางอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 

 

 



 
แบบ ผ.02/1 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+๖ และ GMS 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   ๑.3 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบอนํ้า
บาดาล หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ทอ PVC. 
ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผานศูนย  
6 น้ิว ความลึกบอ 110.00 
เมตร ใหไดปริมาณนํ้าไมนอย
กวา 5 ลบ.ม./ซม. 

- 317,000 - - - จํานวนบอ
บาดาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 
อยางพอเพียง 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกหนองนํ้า
สาธารณะประโยชน หมูท่ี 
13 

เพ่ือแกปญหาภัยแลง 
และกําจดัวัชพืช 

ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ
ประโยชน 

- - - - 300,000 จํานวนท่ี
ไดรับขุด
ลอก 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการขุดเจาะบอนํ้า
บาดาล หมูท่ี 17  

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ทอ PVC. 
ช้ัน 13.5 ขนาดเสนผานศูนย  
6 น้ิว ใหไดปรมิาณนํ้าไมนอย
กวา 5 ลบ.ม./ซม. 

268,000 - - - - จํานวนบอ
บาดาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภค บริโภค 
อยางพอเพียง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 


