
   

 

แบบ ผ. 02 

-1- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
                 เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภยั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
          7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า   

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   บริเวณซอยบ้านนางส าเนยีง  
วิบูลย์ศักดิ์ถึงบ้านนายเอก  โพธ์ิใบ  
หมู่ที่  5  บ้านปลักเขว้า       

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย ต่อผูส้ัญจร
ไปมาสภาพถนนมี 
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  75  เมตร  หนา 
0.15   เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
ตามแบบ  ท. 200 – 
204  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 204,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   บริเวณหลังบ้านนางยุพิน   
หอมจันทร์    สุดที่ดินของนาง
ประเสริฐ  ตะพัง หมู่ที่ 5          
บ้านปลักเขว้า     

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย ต่อผูส้ัญจร
ไปมาสภาพถนนมี 
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  75  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบ  ท. 200 - 204   
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 204,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คลองส่งน  า บริเวณนานางสาว
เฉลิม เจริญพร้อมถึงหนองต้นนุ่ม      
หมู่ที่  9  บ้านหนองสาหร่าย    

เพื่อเพ่ือปรับปรุง
รางระบายน  า  มี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขนาดกว้าง  1.70  เมตร  
ยาว  600  เมตร  หนา  
0.07  เมตร   และพร้อม
วางท่อระบายน  า   คสล.  
ขนาด  Ø 0.60 เมตร พร้อม
ดาดคอนกรตีหน้าท่อ  พร้อม
ป้ายโครงการ   จ านวน  1  
ป้าย  ตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลหนองสาหร่ายก าหนด 

- 395,800 - - - ความยาวของ
ทางระบาย
น  า แข็งแรง 

สามารถ
ระบายน  าได้ 
สะดวกไม่ท่วม
ขัง มั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บริเวณบ้านผู้ใหญ่
บุญน า   ผิวผ่อง  ถึงบ้านนาง
เกสร  ประสมทรัพย์  หมู่ที่  2          
บ้านโกรกยาว   

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อ   
ผู้สญัจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
ทั ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 
1 ป้าย ตามแบบ ท.200-
204 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย   

- 305,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต   
บริเวณลานสาธารณะประโยชน์    
หมู่ที่  3  บ้านหนองปริก   

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย  
สภาพมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  9.00  เมตร  
ยาว  34.00  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  และขนาด
กว้าง  10.00 เมตร  ยาว  
10.00  เมตร   หนา  0.10  
เมตร   พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย
ก าหนด 

- 256,000 - - - ความยาวของ
ลานก่อสรา้ง 

ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณประตูทางเข้า
โรงเรียนหนองขุย   ถึงบ้านนาย
บุญส่ง   มาลาพงษ์  หมู่ที่ 4 
บ้านหนองขุย    

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมี ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง   0.65  เมตร  
ยาว  195   เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.50  เมตร  พร้อม
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมป้ายโครงการ    
จ านวน  1  ป้าย ตามแบบ 
ท.107   กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 434,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายน  า  คสล.  
บริเวณถังประปาหมู่บ้านข้าง
โรงเรียนหนองขุย  ถึงประตู
ทางเข้าโรงเรียนหนองขุย     

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและเน่าเสีย 

ขนาด  Ø  1.00  เมตร  
มอก.  ชั น  3   จ านวน   
165 ท่อน   และบ่อพัก   
คสล.  พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก  จ านวน 20 บ่อ   
พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1 ป้าย  ตามแบบ 
ท.104 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 841,000 - - - ความยาววางท่อ
ระบายน  าไม่น้อย
กว่า  150  เมตร 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. 
บริเวณจากบ้านนายปลิงสุ่น     
เหล่ากาญจนสริิ  ถึงบ้านนาย
สมหมาย  ผิวผ่อง หมู่ที่  7       
บ้านหนองแหน   

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและ เน่า
เสีย 

ขนาด Ø 0.80  เมตร  
มอก. ชั น 3  จ านวน  90 
ท่อน และบ่อพัก คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
จ านวน  10 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  
ป้าย  ตามแบบ ท. 103 
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 323,000 - - - ความยาววางท่อ
ระบายน  าไม่น้อย
กว่า 60   เมตร 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าตัว
ยู  พร้อมฝาคอนกรตีเสริมเหล็ก  
บริเวณบา้นนางประภา  เมฆขาว    
ถึงบ้านนายมีชัย  เรืองบุปผา      
หมู่ที่  6  บ้านหนองทราย   

เพื่อแก้ปัญหา
น  าท่วมขังและ     
เน่าเสยี 

ขนาดกว้าง  0.65  เมตร  ยาว   
95   เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร    
พร้อมฝาคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ป้ายโครงการ   จ านวน  1  ป้าย    
ตามแบบ ท.107 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

- 211,800 - - - ความยาววางท่อ
ระบายน  าไม่
น้อยกว่า 85  
เมตร 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อประปา  PVC   
ภายในหมู่บ้าน  บรเิวณบ้านนาย
ประสาท  คงกะพันธ์  ถึงบ้านนาง
ส้มจีน  แพรกเชิง  หมู่ที่  8      
บ้านใหม่พัฒนา    

เพื่อให้ราษฎร
ได้มีน  าเพื่อ
การ อุปโภค
บริโภค 

ท่อ   PVC  Ø 3”   จ านวน   200   
ท่อน  และท่อ PVC Ø 2”  จ านวน   
263   ท่อน   พร้อมอุปกรณ์ต่าง  ๆ   
ในการเดินท่อ  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน    1  ป้าย   

- 364,800 - - - ระยะความยาว  
วางท่อ 

มีน  าเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 บ้านสระลุมพุก 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน
ท้องถิ่น 

ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
19.00 เมตร สูง 4.80 เมตร 
พร้อมก่อสร้างแผงกั นหน้าห้องน  า 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

- 815,000 - - - จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 
สถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกคลองระบายน  า
บริเวณนานายสมใจ จิตสูง ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านโกรกยาว    
หมู่ที่ 2 -  หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ทราย  พร้อมขนย้าย 
 
 
 

เพื่อแก้ปัญหา
น  าท่วมขัง 
และเน่าเสีย 

ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
800 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,920 
ลบ.ม. พร้อมขนย้าย พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่ทางเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย
ก าหนด 

- 157,000 - - - ความยาวขุด
ลอก 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขัง เน่า
เสีย ก่อให้เกิด
โรค 

กองช่าง 

 รวม  12 โครงการ    4,511,400       
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-1- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
                 เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
          7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า   

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณบ้านนางบังอร จิตนยิม
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน    
หมู่ที่  1  บ้านสระลมุพุก       

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมี ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  200  เมตร  หนา 
0.15   เมตร  พร้อม   
หินคลุกไหล่ทางทั ง 2 ข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย   

- - 447,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน  า คสล.
พร้อมบ่อพักฝา คสล. บรเิวณหลัง
บ้านนางสุวัฒน์ สุวรรณศรี ถึงบ้าน 
นายแหวน จานแก้ว  หมู่ที่ 1          
บ้านสระลุมพุก    

เพื่อแก้ปัญหาน  าท่วม
ขังและ เน่าเสีย 

ขนาดท่อ คสล.  Ø  0.60  
เมตร  จ านวน  207 ท่อน   
และบ่อพักพร้อมฝา   
คสล.  จ านวน 22 บ่อ   
พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1 ป้าย   

- - 470,000 - - ความยาววางท่อ
ระบายน  า 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



   

แบบ ผ. 02 
-2- 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบายน  าพร้อม
ถมดินสายคลองประปาบรเิวณ
ทางเข้าไร่อิสราภรณ์ ตั งสากล 
เชื่อมทางไปอุโลกสี่หมื่น หมู่ที่ 1  
บ้านสระลุมพุก    

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและ เน่า
เสีย 

ขนาดท่อ คสล.  Ø  0.80  
เมตร  จ านวน  14 ท่อน  
พร้อมถมดิน ขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 27 เมตร สูง 
0.50 เมตร เกรดดินเรียบ   
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  
1 ป้าย   

- - 130,000 - - ความยาววาง
ท่อระบายน  า 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บริเวณบ้านผู้ใหญ่
บุญน า   ผิวผ่อง  ถึงบ้านนาง
เกสร  ประสมทรัพย์  หมู่ที่  2          
บ้านโกรกยาว   

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อ   
ผู้สญัจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร 
ยาว 100 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  พร้อมหินคลุกไหล่ทาง
ทั ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 
1 ป้าย ตามแบบ ท.200-
204 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย   

- - 293,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการต่อเติมหลังคาศาลา
เอนกประสงค์ บริเวณศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3        
บ้านหนองปริก 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้านท้องถิ่น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร สูง 4.00 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย  

- - 490,000 - - จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม
ต่างๆ 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 
สถานท่ี
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



   

แบบ ผ. 02 
-3- 

 
 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. 
และบ่อพัก คสล.พร้อมฝา
คอนกรีต บริเวณบ้านนายเสรี 
วัลลา ถึงบ้านนางฉลวย     
เสียงสม  หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย    

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและ เน่า
เสีย 

ขนาดท่อ คสล.  Ø  0.80  
เมตร (มอก.ชั น 3) จ านวน  
207 ท่อน และบ่อพัก 
คสล. ฝาคอนกรตี  จ านวน 
23 บ่อ   (ตามแบบ ท 
103 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) 
พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  1 ป้าย   

- - 480,000 - - ความยาววางท่อ
ระบายน  า 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ตัวยู  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
บริเวณบา้นนายสมชาย นิโครช   
ถึงที่นางธนนันท์ กลั่นบุตร      
หมู่ที่  5  บ้านปลักเขว้า   

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและ     
เน่าเสยี 

ขนาดกว้าง  0.70  เมตร  
ยาว 69 เมตร   ลึกเฉลีย่ 
0.60 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ   จ านวน  1  
ป้าย     

- - 495,800 - - ความยาววางท่อ
ระบายน  า 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณโรงสีอัจฉริยะ ถึงทาง
แยกเข้าสระน  าหนองใหญ ่   
หมู่ที่  8  บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองทราย      

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมี ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว  175  เมตร  หนา 
0.15   เมตร  พร้อม   
หินคลุกไหล่ทางทั ง 2 ข้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร(หรือ
ปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 
875 ตร.ม.)  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  
ป้าย   
 

- - 488,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



   

แบบ ผ. 02 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. 
และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก บรเิวณจากบ้านนายปลิงสุ่น 
เหล่ากาญจนศิริ ถึงบ้านนาย
สมหมาย ผิวผ่อง   หมู่ที่ 7     
บ้านหนองแหน   

เพื่อแก้ปัญหาน  า
ท่วมขังและ เน่า
เสีย 

ขนาด  Ø  0.80  เมตร (มอก.
ชั น 3) จ านวน  90 ท่อน และ
บ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก  จ านวน 10 บ่อ   พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย 
(ตามแบบ ท103 กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย)  

- - 323,000 - - ความยาววางท่อ
ระบายน  า 

ไม่เกดิปัญหา
น  าท่วมขังเน่า 
เสียก่อให้เกดิ
โรค 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณบ้านนางใกลรุ้่ง  
จิตนิยม ถึงบ้านนางสุนัน จิตนยิม   
หมู่ที่  8  บ้านใหม่พัฒนา       

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อ
ผู้สญัจรไปมา
สภาพถนนมี 
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว  
100  เมตร หนา 0.15   เมตร  
(หรือปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 
350 ตร.ม) และหินคลุกไหล่
ทางทั ง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   

- - 197,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณเชื่อมต่อ
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ไป หมู่ที่  8  
ถึงบ้านช้วน ป่วนเทียน บ้านหนอง
สาหร่าย หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา      

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อ
ผู้สญัจรไปมา
สภาพถนนมี 
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  3.50 เมตร ยาว  
175  เมตร หนา 0.15   เมตร  
(หรือปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 
350 ตร.ม) และหินคลุกไหล่
ทางทั ง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตรพร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย   

- - 197,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณบ้านนางเตี ย 
บุญยินดี ถึงบ้านนางเอม บุญยินดี    
หมู่ที่  9  บ้านหนองสาหร่าย     

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย ต่อ
ผู้สญัจรไปมา
สภาพถนนมี 
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  
175  เมตร หนา 0.15   เมตร  
(หรือปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 
525 ตร.ม.) และหินคลุกไหล่
ทางทั ง 2 ข้าง ข้างละ 0.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   

- - 291,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได้ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 รวม  12 โครงการ       4,301,800      



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


