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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมความเปน็เมืองมัน่คงปลอดภยั

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 107,900         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณหลังทีส่าธารณะประโยชน์ ตื นเขินของแหล่งน ้า 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร คลองทีขุ่ดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

หมูท่ี ่1 ถึงคลองบา้นนางสาวอุทยั และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

สังข์เงิน ถึงไร่นางกิมลั ง แซ่เฉีย น ้าใหดี้ 1,400 ลบ.ม) พร้อมปา้ย น ้าใหดี้

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

2 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 28,500         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณบา้นนายหวน จานแก้ว ตื นเขินของแหล่งน ้า 250 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร คลองทีขุ่ดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

ถึงบา้นนางสุพรรณ ชลอทรัพย์ และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ น ้าใหดี้ 500 ลบ.ม) น ้าใหดี้
3 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว         - 26,500         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณหลังบา้นนายขวัญ สุวรรณศรี ตื นเขินของแหล่งน ้า 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร คลองทีขุ่ดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

ถึงบา้นนางสาวบษุกร  สุขพรหม และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ น ้าใหดี้ 728 ลบ.ม) น ้าใหดี้

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2562

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี

แบบ ผ. 01
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการซ่อมแซมบานประตูน ้า เพือ่ใหส้ามารถ บานประตูพร้อมพวงมาลัย         - 30,000         -         -         - ความกว้างของ สามารถระบายน ้า กองช่าง

พร้อมดาดหชู้างบริเวณหลังประปา ระบายน ้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 1 ชุด บานประตูน ้า ได้สะดวก

หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ เทดาดหชู้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมดาดหชู้าง

หนา 0.15 เมตร

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         - 88,100         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณสายคลอง และปลอดภยั ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

จากบา้นนางสาวน ้าเชื่อม ค้าภมิาบตุร ต่อผู้สัญจรไป-มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุก คลุก และขนย้ายพชื

ถึงคลองชลประทาน (คลองใหญ่) และขนย้ายพชืผล ไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม.) ผลทางการเกษตร

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร พร้อมปรับเกรดเรียบ
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก

และปลอดภยั
ขนาดกว้าง 3.50 ม.         - 31,500         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้น และปลอดภยั ยาว 530 ม. หนา 0.05 ม. . ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

นางสาวเรียม สุขพนัธ์ ถึงถนน ต่อผู้สัญจรไป-มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า คลุก และขนย้ายพชื

ลาดยางสายดอนเจดีย์-สระลุมพกุ และขนย้ายพชืผล 93 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 17,900         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้น และปลอดภยั 350 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

นายสมศักด์ิ บญุยินดี ถึงถนนลาดยาง ต่อผู้สัญจรไป-มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า คลุก และขนย้ายพชื

สายดอนเจดีย์ - หนองสาหร่าย และขนย้ายพชืผล  53 ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

หมูท่ี ่1  บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 13,900         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้น และปลอดภยั 230 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

นางส้าเนียง ยับเสน ถึงบา้น ต่อผู้สัญจรไป-มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า คลุก และขนย้ายพชื

นายส้ารวย ยางหลวง และขนย้ายพชืผล 41 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 189,900         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณไร่นายพพิฒัน์ และปลอดภยั 2,800 เมตร หนา 0.05 ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

ลอพริิยะกุล ถึงสะพานหน้าบา้น ต่อผู้สัญจรไป-มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุกไม่ คลุก และขนย้ายพชื

นายสมปอง กระต่ายทอง  หมูท่ี ่7 และขนย้ายพชืผล น้อยกว่า 560 ลบ.ม.) ผลทางการเกษตร

บา้นหนองแหน ทางการเกษตร พร้อมปรับเกรดเรียบ และปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 44,700         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้น และปลอดภยั 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

นางสาวฐิติพร  เซ่ียงเจ้ว ถึงคลอง ต่อผู้สัญจรไป-มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่ คลุก และขนย้ายพชื

ชลประทาน ถึงไร่นายจุนกิม และขนย้ายพชืผล น้อยกว่า 132 ลบ.ม.) ผลทางการเกษตร

นิติชัยจงวัตร หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร พร้อมปรับเกรดเรียบ

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว         - 135,600         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณคลองประปา และปลอดภยั 1,600 เมตร หนา 0.05 ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

ไร่นายกิตติ เหลืองเสง่ียม ถึงเขต ต่อผู้สัญจรไป-มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุกไม่ คลุก และขนย้ายพชื

ติดต่อต้าบลอุโลกส่ีหมืน่ หมูท่ี ่1 และขนย้ายพชืผล น้อยกว่า 400 ลบ.ม.) ผลทางการเกษตร

บา้นสระลุมพกุ ทางการเกษตร พร้อมปรับเกรดเรียบ และปา้ย

โครงการ จ้านวน 1 ปา้ย



 4

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

12 โครงการปรับเกรดดิน  บริเวณที่ เพือ่ใหพ้ื นที่ ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 50 เมตร         - 100,000         -         -         - เพือ่ใหพ้ื นที่ พื นทีส่าธารณะ กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ สาธารณะ มีสภาพ ยาว 140 เมตร(พื นทีไ่ม่น้อยกว่า สาธารณะมีสภาพ มีสภาพแวดล้อม

แวดล้อมน่าอยู่ 7,000 ตร.ม.) ช่วงที ่2 ขนาด แวดล้อมน่าอยู่ น่าอยู่ และสวยงาม

และสวยงาม กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร และสวยงาม

(พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)

และปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย

13 โครงการซ่อมแซมบานประตูน ้า เพือ่ใหส้ามารถ - บานประตูพร้อมพวงมาลัย         - 72,000         -         -         - ความกว้างของ สามารถเปดิ-ปดิ กองช่าง

พร้อมซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต เปดิ - ปดิ การ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 1 ชุด บานประตูน ้า การระบายน ้าได้

บริเวณนา นางแนบ บญุยินดี ระบายน ้าได้สะดวก - ดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.40 พร้อมดาดหชู้าง สะดวก

หมูท่ี ่8 บา้นใหม่พฒันา เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 

0.07 เมตร ยาว 5 เมตร

พร้อมดินถมหลังทอ่

- ดาดคอนกรีตหน้าทอ่ กว้าง

3 เมตร หนา 0.15 เมตร

สูง 0.30 เมตร พร้อมดินถม

14 โครงการซ่อมแซมทอ่ระบายน ้า เพือ่ใหส้ามารถ ขนาด Ø 0.40 เมตร         - 84,000         -         -         - จ้านวนทอ่ สามารถระบายน ้า กองช่าง

คสล. บริเวณด้านข้างศาลาเอนก ระบายน ้าได้สะดวก จ้านวน 27 ทอ่น และบอ่พกั ระบายน ้า คสล. ได้สะดวก

ประสงค์ หมูท่ี ่8 บา้นใหม่พฒันา คสล. พร้อมฝาคอนกรีต จ้านวน

ถึงบา้นนายวิเชียร วรรณะ 3 บอ่

15 โครงการติดตั งดวงไฟภายในศาลา เพือ่ใหม้ีแสงสว่าง จ้านวน 24 จุด พร้อมอุปกรณ์         - 12,000         -         -         - จ้านวนจุด ใน มีแสงสว่างใช้ภายใน กองช่าง

เอนกประสงค์  หมูท่ี ่8 ใช้ภายในศาลา ติดตั ง การติดตั งดวงไฟ ศาลาเอนกประสงค์

บา้นใหม่พฒันา เอนกประสงค์ เพือ่ความปลอดภยั
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร         - 45,700         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณถนนประปา หมูท่ี ่8 เดือดร้อนในการ ยาว 900 เมตร หนา 0.05 ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

บา้นใหม่พฒันา ถึงถนนเชื่อมหมูท่ี ่8 สัญจรไป - มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุก ปรับปรุง

และหมูท่ี ่9 ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.) 

พร้อมปรับเกรดเรียบ

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว         - 203,400         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณถนนสายคลอง เดือดร้อนในการ 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ชลประทาน หมูท่ี ่8 บา้นใหม่พฒันา สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

ถึงหมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ ของประชาชน กว่า 600 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ และปา้ยโครงการ

จ้านวน 1 ปา้ย

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร         - 122,000         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก)บริเวณถนนเลียบคลองทิ งน ้า เดือดร้อนในการ ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ตั งแต่ปอ้มต้ารวจ ถึงหมูท่ี ่6 สัญจรไป - มา เมตร(หรือปริมาณหนิคลุก ปรับปรุง

บา้นหนองทราย ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.) 

พร้อมปรับเกรดเรียบ และปา้ย

โครงการจ้านวน 1 ปา้ย

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร         - 29,800         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณบา้น นายกิตติ เดือดร้อนในการ ยาว 500 เมตร หนา 0.05 ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

วิบลูศักด์ิ  ถึงถนนเชื่อม สัญจรไป - มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

สายก้าแพงแสน  หมูท่ี ่8 ของประชาชน กว่า 88 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

บา้นใหม่พฒันา เกรดเรียบ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 58,600         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณสายหนองสมร ถึง เดือดร้อนในการ 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ถนนสายหมูท่ี ่9 - หมูท่ี ่8 บา้นใหม่ สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

พฒันา ของประชาชน กว่า 173 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 98,000         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณตั งแต่ประตูส่งน ้า เดือดร้อนในการ 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ระหว่างนา นายปรีชา จิตนิยม ถึง สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

คลองจระเข้สามพนั หมูท่ี ่8 ของประชาชน กว่า 289 ลบ.ม.) 

บา้นใหม่พฒันา

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 50,500         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก)บริเวณนา นายมานพ ทองมา เดือดร้อนในการ 850 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ถึงคลองจระเข้สามพนั หมูท่ี ่8 สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

บา้นใหม่พฒันา    ของประชาชน กว่า 149 ลบ.ม.) 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 78,800         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณสายกลางทุง่จากถนน เดือดร้อนในการ 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ลาดยางคลองทิ งน ้าจระเข้สามพนั สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

หมูท่ี ่8 บา้นใหม่พฒันา ของประชาชน กว่า 232.50 ลบ.ม.) 

พร้อมปรับเกรดเรียบ 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 83,000         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณถนนสายหนองต้นนุน่ เดือดร้อนในการ 1,400 เมตร หนา 0.05 ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

จากบา้นนายประสิทธิ์  ใจตรง สัญจรไป - มา เมตร (หรือปริมาณหนิคลุก ปรับปรุง

หมูท่ี ่9  ถึงถนนลาดยาง หมูท่ี ่2 ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 245 ลบ.ม.)

บา้นโกรกยาว พร้อมปรับเกรดเรียบ  

25 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า บริเวณ เพือ่เพิม่ประสิทธิ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 77,100         -         -         - ปริมาณในการ มีเพิม่ประสิทธิ กองช่าง

จากนา นายประเสริฐ จิตนิยม ถึงนา ภาพการระบายน ้า 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 ขุดลอกคลองส่ง ภาพการระบายน ้า

นางถั่วเขียว เสือผู้ หมูท่ี ่9 ได้ดียิ่งขึ น เมตร (หรือปริมาณดินขุด น ้า ได้ดียิ่งขึ น

บา้นหนองสาหร่าย ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.)

พร้อมปรับเกรดเรียบ 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 16,900         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณบา้น นางสาวประไพ เดือดร้อนในการ 285 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

สมคิด ถึงบา้นนายยงยุทธ บญุยินดี สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

หมูท่ี ่9 บา้นหนองสาหร่าย ของประชาชน กว่า 50 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 79,000         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณถนนสายกลางทุง่จาก เดือดร้อนในการ 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ถนนลาดยาง หมูท่ี ่9 ถึง คลองทิ งน ้า สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

จระเข้สามพนั หมูท่ี ่8 ของประชาชน กว่า 233 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

บา้นใหม่พฒันา เกรดเรียบ 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 31,800         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณบา้นนายปุน่ เดือดร้อนในการ 535 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

พึง่ประสพ ถึงนา นางสาววนิดา สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

สุขพนัธ์ หมูท่ี ่9 บา้นหนองสาหร่าย ของประชาชน กว่า 94 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ 

29 โครงการปรัปปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 6,100         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณบา้นนางแหวน เดือดร้อนในการ 100 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

ศุภราช ถึงบา้นนางรุ่งศรี ศุภราช สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

หมูท่ี ่9 บา้นหนองสาหร่าย ของประชาชน กว่า 18 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง เพือ่บรรเทาความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 11,800         -         -         - ความยาวของ ถนนมีความสะดวก กองช่าง

หนิคลุก) บริเวณบา้นนางต้ม เดือดร้อนในการ 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลูกรังที่ ในการสัญจร ไป-มา

สุขพรหม ถึงนา นายไข่ บญุยินดี สัญจรไป - มา (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย ปรับปรุง

หมูท่ี ่9 บา้นหนองสาหร่าย ของประชาชน กว่า 35 ลบ.ม.) พร้อมปรับ

เกรดเรียบ 

31 โครงการเจาะบอ่บาดาลและซับเมอร์ส เพือ่มีน ้าใช้อุปโภค ซับเมอร์ส 2 แรง พร้อม         - 200,000         -         -         - บอ่บาดาล มีน ้าใช้อุปโภค กองช่าง

2 แรง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ และบริโภค เพยีงพอ อุปกรณ์ต่างๆ จ้านวน 1 บอ่ และบริโภค เพยีงพอ

พื นทีใ่นหมูท่ี ่9 บา้นหนองสาหร่าย
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

32 โครการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 359,300         -         -         - ความยาวของ มีความสะดวก กองช่าง

บริเวณบา้น นางยุพนิ สังข์เงิน และปลอดภยั 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนคอนกรีต และปลอดภยั ต่อผู้

ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี ่9 ต่อผู้สัญจรไป-มา (หรือปริมาณพื นทีไ่ม่น้อยกว่า เสริมเหล็ก สัญจรไป–มา และ

บา้นหนองสาหร่าย และขนย้ายพชืผล  648 ตร.ม.) และหนิคลุก ขนย้ายพชืผล

ทางการเกษตร ไหล่ทางทั ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ทางการเกษตร

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

33 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนก เพือ่ขยายหอ้งท้างาน ก่อสร้างหอ้งท้างานกองคลังขนาด         - 500,000         -         -         - ขนาดของการ ได้ขยายหอ้งท้างาน กองช่าง

ประสงค์ และส้านักงานเทศบาลต้าบล ส้าหรับเจ้าหน้าที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 ปรับปรุงต่อเติม ส้าหรับเจ้าหน้าที่

หนองสาหร่าย หมูท่ี่1 บา้นสระลุมพกุ มีทีท่้างานเพยีงพอ เมตร มีพื นทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า ศาลาเอนก มีทีท่้างานเพยีงพอ

และได้บริการ 48 ตร.ม.และเปล่ียนประตูเหล็ก ประสงค์ และได้บริการ

ประชาชนทีม่าติดต่อ ด้านหน้า จ้านวน 2 ชุด ขนาด ประชาชนทีม่าติดต่อ

ราชการได้สะดวก กว้าง 3.60 เมตร สูง 3.00 ราชการได้สะดวก

และรวดเร็ว เมตร จ้านวน 1 ชุด ขนาดกว้าง และรวดเร็ว

3.55 เมตร สูง 3.00 เมตร

จ้านวน 1 ชุด และทาสีส้านักงาน

เทศบาล ทั ง 2 หลัง (ตามแบบที่

เทศบาลต้าบลหนองสาหร่าย

ก้าหนด) พร้อมจัดซื อเคร่ืองปรับ

อากาศแบบติดผนังขนาด12,000

12,000บทียีู พร้อมติดตั งใช้งาน 

จ้านวน2เคร่ือง ๆ ละ 17,000

บาท (ตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์เดือนธันวาคม 2561)
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

34 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต เพือ่ระบายน ้าและ ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว         - 37,400         -         -         - ความยาวของ ระบายน ้าและ กองช่าง

คลองส่งน ้า บริเวณนา นายสมบติั ใช้น ้าท้าการเกษตร 13.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ดาดคอนกรีต ใช้น ้าท้าการเกษตร

จิตนิยม ถึงนา นางระเบยีบ ปลาทอง (ตามแบบทีเ่ทศบาลต้าบล คลองส่งน ้า

หมูท่ี ่2 บา้นโกรกยาว หนองสาหร่ายก้าหนด) 

35 โครงการช่อมแซมดาดคอนกรีต เพือ่ระบายน ้าและ ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว         - 32,200         -         -         - ความยาวของ ระบายน ้าและ กองช่าง

คลองส่งน ้า บริเวณนา นายมุด ใช้น ้าท้าการเกษตร 13.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ดาดคอนกรีต ใช้น ้าท้าการเกษตร

สุขประเสริฐ หมูท่ี ่2 บา้นโกรกยาว (ตามแบบทีเ่ทศบาลต้าบล คลองส่งน ้า

หนองสาหร่าย) 
36 โครงการก่ออิฐบล็อกกั นน ้าล้น เพือ่ปอ้งกันน ้าทว่ม ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว         - 43,500         -         -         - ความยาวของ ปอ้งกันน ้าทว่ม กองช่าง

บริเวณจากไร่นางหวาน สุวรรณพนัชู 100 เมตร และก้าแพงกั นดิน อิฐบล็อกและ

ถึงบา้นนายปุน่ พึง่ประสพ และ พงั ขนาดยาว 40 เมตร สูง ก้าแพงกั นดินพงั

ก้าแพงกั นดินพงั จากบา้นนายปุน่ 1.00 เมตร

พึง่ประสพ ถึงนา นางหวาน

สุวรรณพนัชู หมูท่ี ่2 บา้นโกรกยาว

37 โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต เพือ่ระบายน ้าและ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 149,500         -         -         - ปริมาณของ เพือ่ระบายน ้าและ กองช่าง

คลองส่งน ้าบริเวณนา นายถิน เซ่ียงฉิน ใช้น ้าท้าการเกษตร 250 เมตร หนา 0.10 เมตร การปรับปรุง ใช้น ้าท้าการเกษตร

ถึงนา นางสาวปยิะนุช ชูชมชื่น พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน ดาดคอนกรีต

หมูท่ี ่2 บา้นโกรกยาว 1 ปา้ย



 11

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

38 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว         - 92,000         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณบา้นนายจ้าเนียร ชุ้นเกษา ตื นเขินของแหล่งน ้า 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การขุดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

ถึงนา นางวาสนา เสียงสม หมูท่ี ่2 และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า คลองระบายน ้า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

บา้นโกรกยาว น ้าใหดี้ 1,050 ลบ.ม) และขนย้านดิน น ้าใหดี้

ไปทีส่าธารณะ  หมูท่ี ่1 

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า คสล.

ชั น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร

จ้านวน 6 ทอ่น 

39 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว         - 68,000         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณนา นายสมบติั จิตนิยม ถึงนา ตื นเขินของแหล่งน ้า 600 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การขุดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

นายส้ารอง ส้ารวย หมูท่ี ่2 และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า คลองระบายน ้า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

บา้นโกรกยาว น ้าใหดี้ 900 ลบ.ม.) และขนย้ายดินขุด น ้าใหดี้

ไปทีส่าธารณะ  หมูท่ี ่1 

40 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว         - 81,000         -         -         - ปริมาณของ เพือ่แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณนา นายสมใจ จิตสูง ถึงนา ตื นเขินของแหล่งน ้า 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การขุดลอกคลอง ตื นเขินของแหล่งน ้า

นายแหวน จานแก้ว หมูท่ี ่2 และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ระบายน ้า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

บา้นโกรกยาว น ้าใหดี้ 1,050 ลบ.ม)และขนย้านดินขุด น ้าใหดี้

ไปทีส่าธารณะ  หมูท่ี ่1 
41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก

และปลอดภยั
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 9,500         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้นนายพชิิต และปลอดภยั ต่อผู้  280 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

สอนใจ ถึงโรงอาหารโรงเรียนบา้น สัญจรไป–มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่ และขนย้ายพชื

หนองขุย หมูท่ี ่4 ขนย้ายพชืผล น้อยกว่า 28 ลบ.ม.) พร้อม ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร ปรับเกรดเรียบ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 66,100         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก)บริเวณนา นายส้าเนา  และปลอดภยั ต่อผู้ 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

สมคิด  ถึงไร่ ผู้ใหญ่มานพ สมคิด สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ขนย้ายพชืผล  195 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ
43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก

และปลอดภยั
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 91,500         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้นนายมิตร และปลอดภยั ต่อผู้ 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

แก้วประสาน ถึงนา นายบญุชู สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

ดอนเจดีย์ หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ขนย้ายพชืผล 270 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว         - 10,100         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณนา นายจรูญ และปลอดภยั ต่อผู้ 300 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

วัลลา ถึงบา้นนายศรันต์ จานแก้ว สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

 หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ขนย้ายพชืผล 30 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร

45 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 37,300         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้นผู้ใหญ่ และปลอดภยั ต่อผู้ 550 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

หมูท่ี ่4 ถึงนา นายยาม บญุยินดี สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ขนย้ายพชืผล 110 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

46 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 15,200         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณไร่ นายซ้อน และปลอดภยั ต่อผู้ 300 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

จิตนิยม ถึงนา นางสุภาวดี สุทธิบตุร สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ขนย้ายพชืผล 45 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 25,400         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้น และปลอดภยั ต่อผู้ 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

นายพเิชษ ปญุญะอาคมกิจ ถึงนา สัญจรไป–มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

นายสุวิทย์ วัลลา หมูท่ี ่4 ขนย้ายพชืผล 75 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

บา้นหนองขุย ทางการเกษตร

48 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 151,800         -         -         - ปริมาณของ แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

บริเวณนา นายส้าเนา สมคิด ถึงไร่ ตื นเขินของแหล่งน ้า 1,300 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 คลองทีขุ่ดลอก ตื นเขินของแหล่งน ้า

ผู้ใหญ่มานพ สมคิด หมูท่ี ่4 และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่ และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

บา้นหนองขุย น ้าใหดี้ น้อยกว่า 9,750 ลบ.ม) พร้อม น ้าใหดี้

ขนย้ายดินไปทิ งทีส่าธารณะ 

หมูท่ี ่1 บา้นสระลุมพกุ 

และปา้ยโครงการ จ้านวน1ปา้ย

49 โครงการปรับปรุงทอ่ระบายน ้าและ เพือ่ใหม้ีระบบการ วางทอ่ระบายน ้า คสล. ขนาด         - 32,000         -         -         - ความยาวของ มีระบบการ กองช่าง

ดาดหชู้าง จ้านวน 2 จุด บริเวณนา ระบายน ้าทีดี่ และ  Ø 0.80เมตร จ้านวน 16 ทอ่น ทอ่ระบายน ้า ระบายน ้าทีดี่ และ

นางสาวสว่าง จิตนิยม และบริเวณนา ไม่ใหเ้กิดน ้าทว่ม จุดละ 8 ทอ่น ไม่ใหเ้กิดน ้าทว่ม

นางสาวจารินี จันทรักษา หมูท่ี ่2

บา้นโกรยาว  
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดย เพือ่สะดวกในการ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 112         - 98,700         -         -         - ความยาวของ เพือ่สะดวกใน กองช่าง

ลงหนิคลุก) บริเวณรอบคันสระน ้า สัญจรไปมา เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือ ถนนทีล่งหนิ การสัญจรไปมา

หมูท่ี ่4 บา้นหนองขุย ปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า คลุก

291.20 ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรด
51 โครงการขุดคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 350,000         -         -         - ปริมาณการขุด แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

สาธารณะและประตูน ้าพร้อมดาด ตื นเขินของแหล่งน ้า 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ลอกคลอง ตื นเขินของแหล่งน ้า

หชู้างและวางทอ่ คสล . จ้านวน 2 จุด และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง พร้อมบานประตูน ้าและวางทอ่ ระบายน ้า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

หมูท่ี ่3 บา้นหนองปริก บริเวณนา น ้าใหดี้ ระบายน ้า คสล. ชั น 3 ขนาด สาธารณะ น ้าใหดี้

นางล้าแพน แต่แดงเพชร Ø 1.00 ม. จ้านวน 14 ทอ่น

พร้อมบานประตูน ้าและวางทอ่ระบาย พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน

น ้า คสล. 1 ปา้ย

52 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า เพือ่แก้ไขปญัหาการ ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร         - 139,000         -         -         - ปริมาณการขุด แก้ไขปญัหาการ กองช่าง

สาธารณะ หมูท่ี ่3 บา้นหนองปริก ตื นเขินของแหล่งน ้า ยาว 460 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 ลอกคลอง ตื นเขินของแหล่งน ้า

จ้านวน 2 ช่วง คือช่วงที ่1 บริเวณนา และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง เมตร ระบายน ้า และฟืน้ฟสูภาพแหล่ง

นางล้าแพน แต่แดงเพชร ถึงนา น ้าใหดี้ ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สาธารณะ น ้าใหดี้

ผู้ใหญ่บรรเทา กระต่ายทอง ยาว 1,730 เมตร ลึกเฉล่ีย 

ข่วงที ่2 บริเวณเขตติดต่อเทศบาล 1.00 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

ต้าบลดอนเจดีย์ ถึงถนนลาดยางบา้น จ้านวน 1 ปา้ย

หนองปริก-หนองแหน หมูท่ี ่7
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว         - 12,500         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก)บริเวณแยกทีร่าชพสัดุ และปลอดภยั ต่อผู้ 295 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

ไปไร่นายประธาน กาญจนเพิม่พลู สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

ถึงไร่ พ.ต.อ.พรเทพ ยังเจริญ หมูท่ี ่7 ขนย้ายพชืผล 36.88 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

บา้นหนองแหน ทางการเกษตร เรียบ

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว         - 6,700         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณหน้าศูนย์ และปลอดภยั ต่อผู้ 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

เรียนรู้ หมูท่ี ่7 บา้นหนองแหน สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

ขนย้ายพชืผล 20 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร
55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก

และปลอดภยั
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว         - 28,800         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณทางเลียบ และปลอดภยั ต่อผู้ 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

คลองสายทุง่หนองโสน ถึงบริษทั สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

สินไชยศรี พร้อมปรับเกรดเรียบ ขนย้ายพชืผล 85 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

หมูท่ี ่6 บา้นหนองทราย ทางการเกษตร

56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว         - 71,200         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณทางแยก และปลอดภยั ต่อผู้ 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

ธนาคารต้นไม้ ถึงนา นายระวี สัญจรไป–มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

กล่อมก้าเนิด หมูท่ี่6 บา้นหนองทราย ขนย้ายพชืผล 210 ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

57 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 10,100         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก)บริเวณรอบคันสระน ้า และปลอดภยั ต่อผู้ 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

หมูท่ี ่6 บา้นหนองทราย สัญจรไป–มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

ขนย้ายพชืผล 30 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 33,900         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้นนายไสว และปลอดภยั ต่อผู้  500 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

ศิริโฉม ถึงคลองส่งน ้าหนองฟกัทอง สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

หมูท่ี ่6 บา้นหนองทราย ขนย้ายพชืผล 100 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ

59 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว         - 50,800         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณนา นางรัตนา และปลอดภยั ต่อผู้ 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

แจ่มสุวรรณ ถึงนา นายวีระพล สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

ศิริจารุวร หมูท่ี ่6 บา้นหนองทราย ขนย้ายพชืผล 150 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยั

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว         - 67,800         -         -         - ความยาวของ สะดวกใน กองช่าง

(โดยลงหนิคลุก) บริเวณบา้นนายไสว และปลอดภยั ต่อผู้ 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนทีล่งหนิคลุก การสัญจรไปมา

ศิริโฉม ถึงโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 สัญจรไป – มา และ (หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า และขนย้ายพชื

หมูท่ี ่6 บา้นหนองทราย ขนย้ายพชืผล 200 ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด ผลทางการเกษตร

ทางการเกษตร เรียบ

61 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง เพือ่ระบายน ้าและ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว         - 25,800         -         -         - ความยาวของ ระบายน ้าและ กองช่าง

ส่งน ้า บริเวณนา นางเดือนฉาย สมคิด ใช้น ้าท้าการเกษตร 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ดาดคอนกรีต ใช้น ้าท้าการเกษตร

ถึงบริเวณนา นางสาวน้องทราย สมคิด (ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4 คลองส่งน ้า

หมูท่ี ่2 บา้นโกรกยาว ลบ.ม.)



 17

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4,872,100


