
แบบ ผ.02 
 

~ ๓๗ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑ ซอมแซมถนน คสล.และ
ลูกรัง 
หมูที่ 1 - 6 

ประชาชนทั่วไปมีถนนใช
การคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน คสล.และถนนลูกรังที่
ชํารุดใน ตําบลบานหลวง 

๔๐0,000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
 

๒ โครงการฝงทอลอด
ระบายน้าํ พรอมเทลีน 
ลํารางสามปากกวาง หมู
ที่ 6 

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา
สําหรับทําการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

 

ผิวจราจร ฝงทอลอดระบายน้าํ 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร พรอมตอกเข็ม
เทคอนกรีตฐานราก 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมีน้ําใช
สําหรับการเกษตร

อยางเพียงพอ 

มีน้ําใชสําหรับ
เกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

  

๓ โครงการกอสราง 
คันดินกั้นน้ําลําราง 
หนองเสือ พรอมปก
เสาเข็มยูคาลิปตัส ทั้ง 2 
ดานบริเวณบานนาย
สายัณห หอมระร่ืน ถึง 
ริมคลองขนมจีน หมูที่ 4 
 

เพื่อเกิดความปลอดภัย 
และปองกันสาธารณภยั 
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

1. คันดินกวาง 2.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
2. เสาเข็มไมยูคาลิปตัส  
มีเปลือก เสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ 
ยาว 6 เมตรซม. 

- - ๒๑๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับ
ความปลอดภยัใน

การสัญจร 
ไปมา 

การคมนาคม 
ปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๓๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๔ กอสรางเขื่อนกันถนน
พังตลอดแนวลําราง
หนองเสือ หมูที่ 4 

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินและใหการระบาย
น้ําจากคลองไหลสะดวก 

กอสรางเขื่อนขนาดความยาว
รวม 1 กม. 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - เกษตรกรมีน้ําใชสํารับ
ทําเกษตรและอุปโภค 

มีน้ําใชตลอดป กองชาง 

๕ ปรับปรุงภูมิทัศน 
ลานออกกําลังกาย  
พรอมเทคอนกรีต  
หมูที่ 3 

เพื่อใหเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ประชาชน
ทั่วไปมีสถานที ่
ออกกาํลังกาย 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,276 
ตารางเมตร 

80,000 - - - - เยาวชน ผูดอยโอกาส
และประชาชน มี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองชาง 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาลา
ประชาคมหมูที่ 3 

เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงามในเขต
พื้นที่ศาลาประชาคม 
หมูที่ 3 

ปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณ
ศาลาประชาคม 
หมูที่ 3 

50,000 - - -  - ประชาชนในหมูที่ 3 มี
สถานที่สําหรับทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
สุขภาพจิตดี 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๓๙ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๗ กอสรางศาลา
เอนกประสงค พรอม
สวนสุขภาพ หมูที ่5 

เพื่อใหเยาวชน 
ผูดอยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
ออกกาํลังกาย 

ศาลากวาง 5 เมตร ยาว 5 
เมตร สูง 4 เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - เยาวชน ผูดวยโอกาส
และประชาชนแข็งแรง 

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน 

กองชาง 

 ๘ ปรับปรุงซอมแซม 
ศาลาขาวหมูที่ 1 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการทํา
กิจกรรมรวมกบัทางศาสนา 

ซอมแซมศาลาขาว จํานวน 1
หลัง 

350,000 - - -  - ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน 

มีสถานทีใช
ประโยชนรวมกัน 

กองชาง 

 ๙ ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการ 
อบต.หมูที่ 2 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/สถานที่ทาํงาน
เกิดความสวยงาม 

พื้นที่ไมนอยกวา 1 ไร  
83 งาน 

641,000 - - - - ผูมารับบริการมีความ
พึงพอใจในสภาพ

ส่ิงแวดลอม 
ที่ดี 

ผูมาติดตอ/มารับ
บริการไดรับ
ความสะดวก 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ๑๐ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
โดยการเททับ  
ถนนทางเขาบานสาคลี  
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจร คสล.โดยการเททับ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
645.00 เมตร สูงเฉล่ียจาก
ระดับดินเดิม 0.15 เมตร 
พรอมลงลูกรังผิวจราจรหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,935.00 ตารางเมตร 

770,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสราง 

คันกั้นน้ํา พรอม 

ทอลอด พรอมเคร่ือง
สูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยและ
พลังงานไฟฟา หมูที่ 4  
(บริเวณบานสายันต 

หอมระร่ืน) 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

สําหรับการเกษตรอยาง

เพียงพอ 

 

งานกอสรางคันกั้นน้ํา คสล. 
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร 
ความยาว 10.00 เมตร และ
วางทอลอดระบายน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร พรอมตอก
เข็มเทคอนกรีตฐานรากพรอม
เคร่ืองสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานไฟฟา 
ขนาด ๘ นิว้ ๒ เคร่ือง 

- - - 394,๐๐๐ - ประชาชนมีน้ําใช

สําหรับการเกษตร

อยางเพียงพอ 

มีน้ําใชสําหรับ
เกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๑ ~ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการฝงทอลอด 
ระบายน้าํ บริเวณบอ 
สาธารณประโยชน  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีเสนทางระบายน้ํา ที่
สะดวก เปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอมและลดมลพิษ  

มีความลําบาก 
ในการวัดพื้นที่ สปก. 
 

- - - - ๒๐๐,000 รอยละของทอลอด
ระบายน้าํใน

หมูบานไดรับการ
ปรับปรุง 

เสนทางระบายน้ํา  
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

เกิดประโยชน 

กองชาง 

๑๓ 
 

โครงการซอมแซม

ถนน คสล. เลียบ

คลองลาว  

จากบานนางเนียม 

อาจหาญ ถึงบานนาง

จํานงค รัตนวงศไทย 

หมูที่ 1  

 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 

มีถนนใช สําหรับการ

คมนาคมอยางสะดวก และ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว 

310.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 

คสล.ไมนอยกวา 930.00 

ตารางเมตร  

- ๕๐๐,000 - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๒ ~ 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการกอสรางถนน
ดิน พรอมลงลูกรังผิว
จราจร และฝงทอ 
PVC 10 นิ้ว หมูที่ 1 
(นายสมบัติ แกวหาวงษ) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
x ยาว 30.00 เมตร 
มีพื้นที่ คสล. สูง 4.00 เมตร  
ลูกรัง กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
 

- - 
 

 

- - 180,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเขาบาน 
นายบุญธรรม รักษา  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก  
และปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
40.00เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 120.00 ตาราง
เมตร 

- - - - 63,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๓ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกอสราง 
ระบบประปาหมูบาน 
เจาะบอบาดาล  
พรอมหอถังน้ํา 
รูปแชมเปญ  
บริเวณลานกีฬา  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีระบบประปาหมูบาน 
ใชอุปโภค บริโภค 

1. หอถังน้ํารูปแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม.  
สูง 20.00 เมตร 
 

2. ขุดเจาะบอบาดาล  
ลึกไมนอยกวา 168.00 เมตร  
พรอมระบบทอนํ้าและไฟฟา 
าดกวาง 3เมตร ยาว 45015 เมตร 

- ๙๐๐,๐๐๐ - - - มีระบบประปา 
ใชอุปโภค 

บริโภคมากขึ้น 

มีระบบประปา 
ใชอุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสราง 
ถนนดินซีเมนตผสม
ยางพารา สายเลียบ  
ลํารางเล็ก หมูที่ 1  
เชื่อม ถนนคันคลอง
ชลประทานสาย 4 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- 1,500,000 - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๔ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐
(บาท) 

๑๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบาน 
นางจินดา กจิฉัย  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 118.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
354.00 ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ 

๒๐๐,๐๐๐ - -  - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๑๙ โครงการกอสรางถนน
ดินพรอมลงลูกรัง  
ซอยบานนางผอน 
รักษา หมูที ่1 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

1. เสริมถนนดิน กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 74.00 เมตร สูง 0.30 เมตร 
2. ลงลูกรังผิวจราจร กวาง 3.00 
เมตร ยาว 74.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร00  
 

- - - - 190,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบาน 
นางอนงค เกตุภพ  
หมูที่ 1 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 198.00 ตารางเมตร  
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 
 

๑๑๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๕ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเดิม ถึงบาน 
นายล่ันทม แตงทองคํา  
หมูที่ 1 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
255.00 ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ 

- - ๑๔๕,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๒๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตอจากเดิม  
บริเวณซอยหมูใหญ  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 23.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
69.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทางตามสภาพ.0ซม 

- ๓๙,๐๐๐ - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๖ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการ
PRIME COAT ปูยางแอส
ฟสทติกทับหนาผิวจราจร 
บริเวณทางเขาโรงเรียน
จรัสวิทยาคาร หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี 
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 
 

 

ผิวทางลาดยาง กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๔๗๑.๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
 

๒๔ โครงการกอสราง 
ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณโคง 
ถนนสายหลัก หมูที ่2  
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี 
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 
 

 

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
75.00 ตารางเมตร 
2.ฝงทอลอดระบายน้ํา  
ยาว 30.00 เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๗ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๒๕ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน หมูที่ 3  
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และเปนหนาเปนตาของ
หมูบาน/ตําบล 
 

- ดาด คสล. ลํารางอายมา 
- สวนหยอมทางเขาหมูบาน 

300,000 - - - - รอยละของ 
ลานเนกประสงค 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

มีความเปน
ระเบียบ 
เรียบรอย 

กองชาง 
 

๒๖ โครงการลานคอนกรีต 
อเนกประสงคตอจาก
ลานคอนกรีตเดิม  
หมูที่ ๒  

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีลานเอนกประสงค ที
มั่นคงปลอดภัย และ
สามารถใชประโยชนได  
 

- ตอกเสาเข็ม I คู 
- ปูแผนพื้นสําเร็จรูป 
- เทคอนกรีตทับหนา 
- ราวเหล็กกันตก 

- 300,000 - - - รอยละของ 
ลาน

อเนกประสงค 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

มีความเปน
ระเบียบ 
เรียบรอย 

กองชาง 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐
(บาท) 

๒๗ โครงการซอมแซม
สะพาน 
พรอมทาสี หมูที ่3
  

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ลาดยางแอสฟลทติก  
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 0.10 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 80.00 
ตร.ม. พรอมงานตีเสนจราจร 
กวาง 0.10 ซม.หนา 3 มม.  
- งานทาสี ไมนอยกวา 
 76.40 ตร.ม. 

- 
 

- 75,000 75,000 75,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางโดม  
คลุมลานกีฬา  
พรอมเสาไฟ หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
ไดรับประโยชน ในการใช 
ลานกีฬา มีความปลอดภยั  

ขนาดกวาง 26.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร สูง 7.00 เมตร  
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,040  
ตร.ม. 
- เสาไฟฟา HIGH MAST  
สูง 20.00 เมตร  

- 5,364,000 - - - รอยละของลาน
กีฬาในหมูบาน

ไดรับการปรับปรุง 

มีความปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ ๔๙ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๒๙ โครงการซอมแซม
ถนน คสล. บริเวณ
สามแยกนางประทุม 
หอมจันทร ถึง สะพาน
บานสาคลี โดยการ 
เททับ หมูที่ 4 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร x ยาว  
187.00เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา 748.00 
ตารางเมตร 

๓๔๔,๐๐๐ - - -  - รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 

 

 

๓๐ โครงการกอสราง 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมูที่ 2 

 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กวาง 2.50 เมตร  
ยาว 75.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 187.50 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล 
ทางตามสภาพ 
 

- - ๑๑๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓๑ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการ 
PRIME COAT ปูยางแอส
ฟสทติกทับหนาผิวจราจร
บริเวณถนน สปก.ซอย ๑ 
หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี 
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ปูยางแอสฟสทติกทับหนาผิวจราจร 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๑๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร 

- - - ๑,๐๓๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๓๒ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการ 
PRIME COAT ปูยางแอส
ฟสทติกทับหนาผิวจราจร
บริเวณถนน สปก.ซอย ๒ 
หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี 
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ปูยางแอสฟสทติกทับหนาผิวจราจร 
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๖๒๐.๐๐ ตาราง
เมตร 

๕๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๑ ~ 
 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓๓ โครงการกอสรางเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมประตูระบายน้ํา 
บริเวณปลายลํารางอาย
มา หมูที่ ๒ 
 

ใช ปด-เปด เพื่อปองกันน้ํา
ทวม (ฤดูน้ําหลาก) และปด
เพื่ออัดน้ําเขาไวในการทํา
การเกษตรชวงฤดูแลง 

ประตูระบายน้าํ บานประตูขนาด  
๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนไดมีน้ํา
ใชเพียงพอใน
การทําเกษตร 

การเกษตรไดรับ
ผลผลิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางคันกั้น
น้ํา ค.ส.ล. พรอมทอ 
PVC ขนาด ๑๒ นิว้ 
บริเวณคลองสงน้ํา สปก.
เชื่อมคลองขนมจีน    
หมูที่ ๒ 
 

เพื่อปองกันน้ําทวม (ฤดูน้าํ
หลาก) และปดเพื่ออัดน้ํา
เขาไวในการทําการเกษตร
ชวงฤดูแลง 

๑. คันกั้นน้ํา ค.ส.ล. กวาง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สุง ๓.๐๐ 
เมตร 
๒.ทอ PVC  ขนาด ๑๒ นิว้ ยาว 
ยาว ๔.๐๐ เมตร จาํนวน ๒ ทอน 
 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดมีน้ํา
ใชเพียงพอใน
การทําเกษตร 

การเกษตรไดรับ
ผลผลิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๒ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน ค.ส.ล. 
บริเวณคอสะพาน ค.ส.ล. 
และบริเวณ ซอยเขา
หมูบาน หมูที่ ๓ 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 
 

 

๑.งานรือ้ถอนโครงสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
๐.๑๕ เมตร มีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
๙๐.๘๐ ตารางเมตร ๒.ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๒.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ค.ส.ล.ไมนอยกวา ๙๐.๘๐ ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ ๓.ถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๒๕๒.๐๐ ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมทางเทา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณเลียบคลองสาคลี 
หมูที่ ๕ 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีทางเทาใชคมนาคม 
สะดวก ปลอดภยั 

๑. ซอมแซมทางเดินเทา คอนกรตีเสริมเหล็ก 
ชวงที่ ๑ กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ 
เมตร สูงเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร 
๒. ซอมแซมทางเดินเทา คอนกรตีเสริมเหล็ก 
ชวงที่ ๒ กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ 
เมตร สูงเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร 
๓. ซอมแซมทางเดินเทา คอนกรตีเสริมเหล็ก 
ชวงที่ ๓ กวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ 

เมตร สูงเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๓ ~ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
  องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางท่ี 1.1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน

ท่ี 
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๓๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายเลียบลํา
รางหนองเสือ หมูที่ ๕,๖ 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใชคมนาคม 
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ 
ค.ส.ล. ไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ตามสภาพ 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- -  - ประชาชนไดรับ
ความปลอดภยั
ในการสัญจร 

ไปมา 

การคมนาคม 
ปลอดภัยสะดวก 

รวดเร็ว 

กองชาง 

            

๓๗ โครงการ - - 4,595,000 11,303,000 1,140,000 1,899,000 1,108,000    



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๔ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดาน ประปา ไฟฟา 

 

 
 

 
   

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค
จากศาลาขาว ถึง  
บานนางสาวสุภาภรณ 
ทรงมุข หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีระบบประปา 

ใชอุปโภค บริโภค 

เงินอุดหนุนสวนราชการ  
(การประปาสวนภูมภิาคสาขา
เสนา) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาเสนา 

- - ๗๐๐,๐๐๐ - - มีระบบประปา 
ใชอุปโภค 

บริโภคมากขึ้น 

มีระบบประปา 
ใชอุปโภค บริโภค 

กองชาง 

๒. โครงการขยายเขต
น้ําประปาสวนภูมภิาค 
หมูที่ 5 
 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีระบบประปา 
ใชอุปโภค บริโภค 

เงินอุดหนุนสวนราชการ  
(การประปาสวนภูมภิาคสาขา
เสนา) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาเสนา 

- - 500,000 - - มีระบบประปา 
ใชอุปโภค 

บริโภคมากขึ้น 

มีระบบประปา 
ใชอุปโภค บริโภค 

กองชาง 

รวม ๒ โครงการ - - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - -    



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๕ ~ 
 

รายละเอียดการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แนวทางท่ี 1.๓ การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดาน ประปา ไฟฟา 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑ ติดต้ังโคมไฟฟาแสง
สวางทางเดินเทา  
หมูที่ 1  

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
มีไฟฟาสาธารณะรายทาง
สองสวางไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดต้ังดวงโคมไฟ หลอดไฟ 
ตามถนนสายหลัก ตรอก ซอย
ที่จําเปน 

- - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
มีไฟฟาใช 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

๒ ขยายเขตไฟฟาจาก
ชายคลองขึ้นมาชาย
ถนน หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
มีไฟฟาสาธารณะรายทาง
สองสวางไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

ติดต้ังดวงโคมไฟ หลอดไฟ 
ตามถนนสายหลัก ตรอก ซอย
ที่จําเปน 

- - - 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

๓ 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟา 
และวิทย ุ
 

เพื่อซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ/อปุกรณไฟฟาให
งานไดตามปกติ 

เพื่อจายเปนคาซ้ือวัสดุไฟฟา
และวิทย ุเชน หลอดไฟฟา 
สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ใชสําหรับ
ซอมแซม 
ไฟทาง 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ ๕๖ ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดาน ประปา ไฟฟา 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๔ ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะเลียบคลอง
ตาวาน หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
มีไฟฟาสาธารณะรายทาง
สองสวางไดรับความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังดวงโคมไฟ หลอด  
ตามถนนสายหลัก ตรอก ซอย 
 
 
 
 

- - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

รวม ๔ โครงการ - - 80,000 ๘๐,000 580,000 680,000 680,000 - - - 


