
แบบ ผ.02 
 

~ 36 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล.ตอ
จากบานนายสัมฤทธิ ์
อื้อฉาว ถึงนายบุญเติม 
หอมระร่ืน หมูที ่5 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

747,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล.จาก 
รร.จุฬาราษฏร ถึงบาน
นางสํารวย รุงสวาง  
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมีใช
คมนาคม สะดวก ปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
300 ตารางเมตร 

150,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

3 กอสรางถนน  
คสล.ทางเขาฉางขาว  
หมูที่ 1 และทางขาม
สะพานหมูที ่1  
(บานนายสําริด กจิฉัย) 

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
สําหรับการคมนาคม  

กวาง 4 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 015 เมตร 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

- - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 37 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล.เลียบ
คลองตาวาน หมูที ่6 

ประชาชนทั่วไปมีถนนใช
การคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
2,366 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 
 

5,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

- - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. 
บริเวณรอบทีทําการ
อบต.บานหลวง  
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนผูมาติดตอ
มีถนนใชสัญจรอยางสะดวก 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
93 เมตร หนา 0.15 เมตร 

200,000 - - - - ประชาชนผูมา
ติดตอไดรับ

ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

6 เสริมขยายถนน คสล.
ทางเขาซอยหมูใหญ 
หมูที่ 1 

ประชาชนทั่วไปมีถนนใช
การคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

กวาง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 
สูงเฉล่ีย 1 เมตร พรอม
กอสรางถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 800,000 800,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 38 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เสริมขยายถนนดิน
เลียบลํารางคลองยาย
จีบ หมูที ่1 - 2 

ประชาชนทั่วไปมีถนนใช
การคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 
1,050 เมตร สูงเฉล่ียจากดิน
เดิม 1.50 เมตร 

900,000 - - -  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

8 ซอมแซมถนน คสล.
และลูกรัง 
หมูที่ 1 - 6 

ประชาชนทั่วไปมีถนนใช
การคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน คสล.และถนน
ลูกรังที่ชํารุดใน ตําบลบาน
หลวง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

9 ซอมแซมผิวจราจร
ถนนสายหลัก 
หมูที่ 5 

มีถนน คสล.ใชตลอด
เสนทางเพื่อสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 
 

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

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 39 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

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

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ลงหินคลุกถนน 
บริเวณบานนายบุญเติม 
ยวงใย – นานายทองใบ  
หอมระร่ืน หมูที ่1 - 6 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน คสล.และถนน
ลูกรังที่ชํารุด ในจุดที่มีความ
เสียหาย 

62,000 - - - - ประชาชนได
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

11 กอสรางสะพาน คสล. 
ขามคลองสาคลี  
หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
ถนนใชคมนาคม สะดวก 
ปลอดภัย 

สะพาน คสล.ขนาดกวาง 
6 เมตร ยาว 33 เมตร 

3,200,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

- - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 40 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล.เลียบลําราง
คลองยายจีบ หมูที่  
1 - 2 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไปมี
ถนนใชสําหรับการคมนาคม
สะดวก ปลอดภยั 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
1,050 เมตร สูง 1.50 เมตร 

8,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

- - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

13 ซอมแซมทอลอด 
ลํารางยายจีบ 
(สามแยก - ทางเขา
คลองลาว หมูที ่1) 

เพื่อสงน้ําจากคลองน้ําไปใช
ในดานการเกษตร 

ทอปากล้ินรางชั้น 3 
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 

80,000 - - - - เกษตรกรมีน้ําใช
สําหรับทํา

การเกษตรอยาง
พอเพียง 

มีน้ําใชสําหรับ
การเกษตร
ตลอดทั้งป 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 41 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 กอสรางเขื่อนกันถนน
พังตลอดแนวลําราง
หนองเสือ หมูที่ 4 

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินและใหการระบาย
น้ําจากคลองไหลสะดวก 

กอสรางเขื่อนขนาดความยาว
รวม 1 กม. 

- - - 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้ําใชสํารับ
ทําเกษตรและอุปโภค 

มีน้ําใชตลอดป กองชาง 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน 
ลานออกกําลังกาย  
พรอมเทคอนกรีต  
หมูที่ 3 

เพื่อใหเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ประชาชน
ทั่วไปมีสถานที ่
ออกกาํลังกาย 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,276 
ตารางเมตร 

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

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองชาง 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาลา
ประชาคมหมูที่ 3 

เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงามในเขต
พื้นที่ศาลาประชาคม 
หมูที่ 3 

ปรับปรุงภูมิทัศน ณ บริเวณ
ศาลาประชาคม 
หมูที่ 3 

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

ประชาชนมี
สุขภาพและ
สุขภาพจิตดี 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 42 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 กอสรางศาลา
เอนกประสงค พรอม
สวนสุขภาพ หมูที ่5 

เพื่อใหเยาวชน 
ผูดอยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
ออกกาํลังกาย 

ศาลากวาง 5 เมตร ยาว 5 
เมตร สูง 4 เมตร 

- - - 200,000 200,000 เยาวชน ผูดวยโอกาส
และประชาชนแข็งแรง 

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน 

กองชาง 

18 ปรับปรุงซอมแซม 
ศาลาขาวหมูที่ 1 

เพื่อใชเปนสถานที่ในการทํา
กิจกรรมรวมกบัทางศาสนา 

ซอมแซมศาลาขาว จํานวน 1
หลัง 

- - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน 

มีสถานทีใช
ประโยชนรวมกัน 

กองชาง 

19 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 
 

~ 43 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 กอสรางสนามเด็กเลน
ศพด.องคการบริหาร
สวนตําบลบานหลวง 
หมูที่ 2 
 

เพื่อใหเด็กเล็กใน ศพด. 
บานหลวง มีสถานที่ออก
กําลังกาย 
 
 

กอสรางสนามเด็กเลน 
จํานวน 1 แหง 

150,000 - - - - เด็กเล็ก 
มีสนามสําหรับ 
ออกกาํลังกาย 

เด็กในศพด.
องคการบริหาร

สวนตําบล 
บานหลวง มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

กองชาง 

21 
ฉ.1 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.และเสริมถนนดิน
พรอมลงลูกรัง  
รอบบอประมง
สาธารณะ หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 

ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว 
164.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร สูงเฉล่ียจากระดับดินเดิม 
0.10 เมตร ลูกรังไหลทางตาม
สภาพขางละ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 492.00 
ตารางเมตรและเสริมถนนดิน
ลูกรังขนาดขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.20 เมตร พรอมลง
ลูกรังหนา 0.10 เมตร 

341,500 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 44 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางถนน

ดินพรอมลงลูกรัง และ 

ปรับปรุงซอมแซมถนน 

คสล.โดยการเททับ 

ซอยหมูใหญ หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ใชสําหรับการคมนาคม

อยางสะดวกและปลอดภยั 

เสริมถนนดินลงลูกรังขนาด 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

103.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.45 

เมตร พรอมลงลูกรังหนา 

0.10 เมตร ผิวจราจร คสล.

โดยการเททับ ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ยาว 90.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

เฉล่ียขางละ 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 270.00 

ตารางเมตร  

219,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 45 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน 

คสล.และเสริมถนนดิน

พรอมลงลูกรัง เลียบ

ลํารางตาวาน หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ใชสําหรับการคมนาคม

อยางสะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 220.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล

ทางตามสภาพเฉล่ียขางละ 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 660.00 ตารางเมตร 

และเสริมถนนดินลูกรังขนาด

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

390.00 เมตร ลูกรังหนา 

0.10 เมตร สูงเฉล่ียจากระดับ

ดินเดิม 0.30 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,170.00 

ตารางเมตร 

469,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 46 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บริเวณลําราง

ยายจีบ (แยกตาเพิ่ม 

หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ใชสําหรับการคมนาคม

อยางสะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพเฉล่ียขางละ 0.15 เมตร 

สูงเฉล่ียจากระดับเดิม 0.10 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

880.00 ตารางเมตร  

487,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางเสริม

ถนนดินลูกรังคลอง

ยายแข หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดถนนใช

สําหรับการคมนาคมอยาง

สะดวกและปลอดภยั 

 

ผิวจราจรขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 130.00 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจรหนา 

0.10 เมตร สูงเฉล่ียจากระดับ

ดินเดิม 0.75 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 390.00 

ตารางเมตร   

116,000 - - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 47 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการกอสราง
ถนนคสล.เลียบ 
คลองสาคลี หมูที่ 1  
(ตอจากงบประมาณ
ของ อบจ.) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจรขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สูงเฉล่ียจากระดับ
ดินเดิม 0.15 เมตร ลูกรังไหล
ทางตามสภาพเฉล่ียขางละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 75.00 ตารางเมตร    

38,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

27 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
เลียบลํารางตาชัย  
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพเฉล่ีย
ขางละ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,640.00 
ตารางเมตร 

- 3,070,000 - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 48 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 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 

- - 770,000 770,000 - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

29 โครงการกอสราง
ทางเดินเทาคสล. 
เลียบคลองสาคลี  
หมูที่ 5 (ตอจากเดิม) 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร สูงเฉล่ียจากระดับ 
ดินเดิม 1.50 เมตร  

360,000 - - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 49 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการกอสราง
ทางเดินเทา คสล. 
ขางศาลาประชาคม  
หมูที่ 5  

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 
10.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร สูงเฉล่ียจากระดับดินเดิม 
1.50 เมตร มีทางลง 
 

- - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 

31 โครงการกอสราง

อาคารศาลาประชาคม 

หมูที่ 5 (ตอจากเดิม)  

เพื่อใหประชาชนไดมี

สถานที่สําหรับทํากิจกรรม

ตาง ๆ ภายในหมูบาน 

 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

9.00 เมตร  

- - 250,000 250,000 250,000 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ

ภายในหมูบาน 

มีสถานที่สําหรับทํา

กิจกรรมตาง ๆ

ภายในหมูบาน 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 50 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
สําหรับเก็บพัสดุ/
ครุภัณฑขององคการ
บริหารสวนตําบล 
บานหลวง 

เพื่อสําหรับเก็บพัสดุ/
ครุภัณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลบานหลวง 
 

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
อาคารขนาดกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สูง 2.80 
เมตร 

- - 250,000 250,000 250,000 องคการบริหาร
สวนตําบลบาน

หลวงมีสถานที่เก็บ
พัสดุ/ครุภัณฑ 

มากชขึ้น 

องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลวงสามารถ
จัดเก็บพัสดุ/

ครุภัณฑไดอยาง
เปนระเบียบและ
สามารถคนหาได

งายขึ้น 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน 
คสล.เลียบลําราง 
ตาวาน หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 370.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร สูงเฉล่ียจาก
ระดับดินเดิม 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพเฉล่ีย
ขางละ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,110 
ตารางเมตร 

- - 567,000 567,000 567,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 51 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางเสริม

ถนนดินลูกรังทางเขา

บานนางสมบรูณ 

ดัษดุล หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน

ใชสําหรับการคมนาคม

อยางสะดวกและปลอดภยั 

 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 30.00 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจรหนา 

0.10 เมตร สูงจากระดับดิน

เดิม 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 90.00 ตารางเมตร 

- 50,000 - - - ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

35 โครงการกอสราง 

คันกั้นน้ํา พรอม 

ทอลอด หมูที่ 4  
(บริเวณบานสายันต) 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช

สําหรับการเกษตรอยาง

เพียงพอ 

 

งานกอสรางคันกั้นน้ํา คสล. 

ขนาดความกวาง 3.00 เมตร 

ความยาว 10.00 เมตร และ

วางทอลอดระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร พรอมตอก

เข็มเทคอนกรีตฐานราก 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ําใช

สําหรับการเกษตร

อยางเพียงพอ 

มีน้ําใชสําหรับ

เกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 52 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
ถนนทางเขาโรงเรียน
จุฬาราษฏร หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจร คสล.โดยการเททับ 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
240.00 ตารางเมตร  

- 150,000 - - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

37 โครงการฝงทอลอด
ระบายน้าํ พรอมเทลีน
ลํารางสามปากกวาง 
หมูที่ 6 

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา
สําหรับทําการเกษตรอยาง
เพียงพอ 
 

ผิวจราจร ฝงทอลอดระบายน้าํ 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
พรอมตอกเข็มเทคอนกรีต 
ฐานราก 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ําใช
สําหรับการเกษตร

อยางเพียงพอ 

มีน้ําใชสําหรับ
เกษตรอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 
 
 

38 โครงการกอสราง 
ทางเดินเทา คสล. 
ซอยหมูใหญ หมูที่ 1  

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 
 

กวาง 1.50 เมตร ยาว 
28.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร สูงจากระดับดินเดิม 
1.50 เมตร  

- - - 168,000 168,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 53 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังทางเขาบาน
สาคลี หมูที่ 5  
จากบานนายบุญเติม 
ยวงใย ถึงที่นานาย
ทองใบ หอมระร่ืน  
 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ใชสําหรับการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร พรอมลง
ลูกรังผิวจราจร 0.10 เมตร  
สูงเฉล่ียจากระดับดินเดิม 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,800.00 ตารางเมตร 

- - - 208,000 208,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 

40 
ฉ.3 

โครงการซอมแซม

ถนน คสล. เลียบ

คลองลาว  

จากสะพานไม 

ถึงบานนางจํานงค 

รัตนวงศไทย หมูที่ 1  

 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 

มีถนนใช สําหรับการ

คมนาคมอยางสะดวก และ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว 

615 เมตร มีพื้นที่ คสล.  

ไมนอยกวา 1,845 ตาราง

เมตร  

- - 1,383,000 1,383,000 1,383,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 



แบบ ผ.02 
 

~ 54 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการกอสราง 
ถนน คสล. ซอยบาน 
นางละเอียด กจิบํารุง  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก  
และปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
90.00เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 278.00 
ตารางเมตร 

- - 142,000 142,000 142,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

42 โครงการกอสราง 
ถนน คสล. ซอยเขา
บาน นางบุปผา   
เกตุรูป หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก  
และปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
177.00เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 531.00 
ตารางเมตร 

- - 276,000 276,000 276,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

43 โครงการฝงทอลอด 
ระบายน้าํ บริเวณบอ 
สาธารณประโยชน  
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีเสนทางระบายน้ํา ที่
สะดวก เปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอมและลดมลพิษ  

มีความลําบาก 
ในการวัดพื้นที่ สปก. 
 

- - - 200,000 200,000 รอยละของทอลอด
ระบายน้าํใน

หมูบานไดรับการ
ปรับปรุง 

เสนทางระบายน้ํา  
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

เกิดประโยชน 

กองชาง 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 55 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบอประมง 
ถึง บานนางลําดวน 
เกตุพืช หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก  
และปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
144.00เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 342.00  
ตารางเมตร 

- - 180,000 180,000 180,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

45 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 63,000 63,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนน  
คสล. ซอยเขาบาน 
นายประยูร  การสัง
เวร หมูที่ 1  

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก  
และปลอดภยั 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
50.00 เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 150.00 ตาราง
เมตร 

- - 85,000 85,000 85,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 56 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางถนน  
คสล. ซอยเขาบาน 
นายเสนห  ธนะสัน 
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร x ยาว  
60.00 เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม. 

- - 110,000 110,000 110,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

48 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  

- - 570,000 570,000 570,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

49 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล. 
เลียบลํารางอายมา  
หมูที่ 2 โดยการเททับ 
(จายขาดเงินสะสม) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรอืมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 800.00 ตารางเมตร  
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 

- 447,700 - - - รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 57 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการกอสราง
ทางเดินเทา คสล.  
บริเวณขาง ที่ทําการ 
อบต.บานหลวง  
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 1.50 เมตร  
ยาว 114.00เมตร  
สูง 1.50 เมตร พรอมราวจับ 

- - 444,000 444,000 444,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

51 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน หมูที่ 3
  
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และเปนหนาเปนตาของ
หมูบาน/ตําบล 

- ดาด คสล. ลํารางอายมา 
- สวนหยอมทางเขาหมูบาน 

- - 300,000 300,000 300,000 รอยละของภูมิทัศน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 

กองชาง 
 

52 โครงการลานคอนกรีต 
อเนกประสงคตอจาก
ลานคอนกรีตเดิม  
หมูที่ 3  

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีลานเอนกประสงค ที
มั่นคงปลอดภัย และ
สามารถใช 
ประโยชนได  
 

- ตอกเสาเข็ม I คู 
- ปูแผนพื้นสําเร็จรูป 
- เทคอนกรีตทับหนา 
- ราวเหล็กกันตก 

- - 300,000 300,000 300,000 รอยละของ 
ลานอเนกประสงค 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

เกิดความสะดวก
ตอประชาชน 

ที่ใชลาน
อเนกประสงค 

กองชาง 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 58 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 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 

54 โครงการกอสรางโดม  
คลุมลานกีฬา  
พรอมเสาไฟ หมูที่ 3 

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 5,364,000 รอยละของลาน
กีฬา 

ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

มีความปลอดภยั
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 59 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.  
ถนนสายหลัก หมูที ่4 
จํานวน 3 ชวง 
(จายขาดเงินสะสม) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

- ชวงที ่1 ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. 
ไมนอยกวา 350.40 ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 
- ชวงที ่2 ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. 
ไมนอยกวา 804.50 ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ 
- ชวงที ่3 ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
400.00 ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพ 
 

- 1,095,400 - - - รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 60 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 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 

- - 344,000 344,000 344,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 

57 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว หมูที ่5  

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีหอกระจายขาว  
รับฟงขาวสาร 

จํานวน 1 หอ  - - 100,000 100,000 100,000 รอยละของหอ
กระจายขาว 

ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การส่ือสาร และ
ประชาสัมพันธดีขึ้น 

กองชาง 
 
 

58 โครงการปรับปรุงซอม
ถนน คสล. โดยการ 
เททับ ทางเขาบาน 
สาคลี หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมนอยกวา 900.00 ตร.ม. 

- - 414,000 414,000 414,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 61 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน  
คสล.เลียบลํารางตาชัย  
หมูที่ 6 จํานวน 2 ชวง 
(จายขาดเงินสะสม) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

- ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที ่
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 400.00 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพ 
- ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กวาง 4.00 
เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. 
ไมนอยกวา 300.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ตามสภาพ 
 
 

- 496,400 - - - รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 62 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.  
เลียบลํารางตาวาน  
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีถนนใช สําหรับการ
คมนาคมอยางสะดวก และ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม.  

- - 417,000 417,000 417,000 รอยละของถนน 
ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
 

61 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมฝงทอลอด และ
เทลีน ถนนสายหลัก
เลียบลํารางตาวาน 
หมูที่ 6 
(จายขาดเงินสะสม) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีเสนทางระบายน้ํา ที่
สะดวก เปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอม 
และลดมลพิษตาง ๆ  

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไมนอยกวา 20.00 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง 
- ฝงทอลอดระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น 3 
ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.80 
เมตร พรอมเทลีน 
 

- 150,000 - - - รอยละของทอลอด
ระบายน้าํใน

หมูบานไดรับการ
ปรับปรุง 

เสนทาง 
ระบายน้าํ  

เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

เกิดประโยชน 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 
 

~ 63 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการกอสรางปาย 
บอกทาง หมูที่ 1 - 6 

เพื่อไมใหประชาชนหรือ

นักทองเที่ยวเกิดความ

สับสนและหลงเสนทาง 

จํานวน 6 ปาย  - - 100,000 100,000 100,000 รอยละของปาย 
บอกทาง 

ในหมูบานไดรับ
การปรับปรุง 

การคมนาคม 

มีความสะดวก 

และไมสับสน 

กองชาง 

 

รวม 62  โครงการ - - 17,640,500 10,959500 9,300,000 17,240,000 15,470,000 - - - 



แบบ ผ.02 
 

~ 64 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางท่ี 1.2 การขยายพ้ืนท่ีการใหบรกิารดาน ประปา ไฟฟา 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 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 

2 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 

3 
 
 

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 
 

~ 65 ~ 
 

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  
ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 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 

5 โครงการจัดซ้ือเสา
ไฟฟาโซลาเซลล  
หมูที่ 1 และหมูที่ 6  
(จายขาดเงินสะสม) 

เพื่อใหประชาชนทัว่ไป 
มีแสงสวาง เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 

ติดต้ังเสาไฟฟาพรอมโคมไฟ 
สูง 6.50 เมตร บริเวณ 
หมูที่ 1 และหมูที่ 6 

- 483,000 - - - ปญหา
อาชญากรรม 
ลดนอยลง 

สามารถปองกัน 
ภัยตาง ๆ ได 

กองชาง 

รวม 5 โครงการ - - 80,000 563,000 580,000 680,000 680,000 - - - 


