
-59-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนคอนกรีตบริเวณบานนาง

สุรินทร มวงออน หมูที่ 1

เพื่อตองการใหถนนได

มาตรฐาน

 b รอยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวกปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุและ

เดินทางสะดวก

กองชาง

จุดที่ 1 บานนายบุญชวย สมบูรณสวัสดิ์ ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง ขางละ 0.25 เมตร ทั้ง

 2 จุด

150,000 150,000 100,000 100,000

จุดที่ 2 นายสมชาย  ถนอมศิลป - บาน

นายประทุม พยัคเรือง

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 150 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง ขางละ 0.25 เมตร ทั้ง

 2 จุด

225000 225,000 150,000 150,000

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01



-60-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

2 ซอมแซมคอนกรีตจากบานนางสาวอุไร

 คําบันเทิง - บานนายประเสริฐ ไพร

สัณฑ  หมูที่ 2

เพื่อตองการซอมแซม

ถนนใหอยูในสภาพที่ง

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง ขางละ 0.25 เมตร

        150,000         150,000            50,000           50,000 รอยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวกปลอดภัย

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

กองชาง

3 ซอมแซมถนนลาดยางสายบานนาย

จํารัส  แพทอง ถึงบานนางน้ําตาล  

สุกใส หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ขุดรื้อผิวจราจรที่ความกวาง

 3.00 เมตร ยาวประมาณ 

400 เมตร พรอมกดเข็มไม

เบญจพรรณ นําดินถมกลบ

 และลงลูกรังผิวจราจร 

จํานวน 1 จุด

702,000 702,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-61-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

4 กอสรางถนนดิน สายบานนางจําลอง 

เรียนงาม หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กอสรางถนนดิน มีฐานกวาง

 3.00 เมตร มีความสูง 

0.80 เมตร ผิวจราจร กวาง

 2.00 เมตร ความยาว 120

 เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง มีความหนาเฉลี่ย 0.15

 เมตร

80,000 80,000 40,000 40,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.ตอจากนานายปรีชา 

 ไพรสรรค (ตอจากเดิม) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

324,000 324,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

6 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก

รานคานางขวัญเมือง เอี่ยมสะอาด-

บานนายวิรัช  มวงออน หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,071,000 1,071,000 500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-62-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

7 ซอมแซมถนนดินลูกรัง หนาบานนาง

สําราญ พรมทอง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 2.80 เมตร ภายใน

ระยะทาง 300 เมตร

30,000 30000 20,000 10,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

8 ซอมแซมถนนคอนกรีตฯ จากบริเวณ

บานนายบุญยืน คงสวัสดิ์ - บานนาง

สมนึกลาภเกสร หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

2,295,000       2,295,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บานผูใหญชาติชาย ศรีเรือง-บานนาย

ไพฑูรย ชวลิต ประมาณ 150 เมตร 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 150 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

        229,500 229,500          100,000         100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

10 กอสรางถนนคอนกรีตฯ จากหนาบาน

นายจรูญ  แตงออน -นายแฉลม อังกี

รัตน หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

        306,000 306,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-63-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

11 ซอมแซมถนน คสล.สายกลุมบานนาย

สมพร  ประสพโชค ระยะทางประมาณ

 200 เมตร หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

        306,000 306,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

12 ซอมแซมถนน คสล.จากบานนาย

ประยูร ขําปลอดภัย-บานนายบุญมา  

ศรีราชา หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 450 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

        229,500 229,500 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

13 เสริมถนนดินบานนายมานพ ภูหลักแกว

 ตอจากเดิม ระยะทางประมาณ 300 

เมตร หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 4.50 เมตร 

ความสูง 1.00 เมตร ผิวบน

กวาง 2.80 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร ระยะทาง 

300 เมตร

        200,000 200,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

14 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมบัติ 

ประเสริฐศรี - บานนายเจริญ  ภูงาม 

หมูที่ 3

เพื่อใหไดถนนมาตรฐาน ผิวจราจรมีความกวาง 3.00

 เมตร ยาว 700 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง ขางละ 0.25 

เมตร

1,050,000 1,050,000 500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-64-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

15 ซอมแซมถนน คสล.สายบานนายสุนทร 

 ปอมศรี ถึงบานนางสุรินทร  สะอาดศรี

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.25 เมตร

525,000 525,000 300,000 300,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

16 ซอมแซมคสล.คันคลองชลประทานยาง

มณี ชันสูตร หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาวรวม

สองฝง 2,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี  ฝายประเสริฐ 

อนุสรณ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 250 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

382,500 382,500 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

18 กอสรางถนน คสล.จากปากคลองอุป

สม-บานนายสมชัย  ศรีอ่ํา หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 2.80 เมตร ยาว 900 

เมตร หนา 0.15 เมตร

1,360,800 1,360,800 700,000 700,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-65-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

19 กอสรางถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี - สะพานปูนหนา

วัดใหม หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ความยาว

 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

1,989,000 1,989,000 500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

20 กอสรางถนน คสล.จากบานนายประ

สิทธิ แคลวรอดภัย - สะพานปูนสีฟา 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,071,000 1,071,000 500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

21 ซอมแซมถนนดินพรอมลงลูกรัง คัน

คลองโครงการยางมณี-ชันสูตร (2 ฝง 

คันคลอง) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ซอมแซมในสวนที่ชํารุด

เสียหาย บางชวงบางจุด 

ในสายทาง ฝงยางมณี - 

ชันสูตร

500,000 500,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

22 กอสรางคสล.จากบานนายสุนทร  ปอม

ศรี ถึงนานายสวิง  แสงนาค หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

459,000 459,000 250,000         250,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-66-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

23 ซอมแซมถนนลูกรังจากสะพานปูนคอ

ตัน -หนาบานนายประสาท ศรีงามฉ่ํา 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.25 เมตร

500,000 500,000 250,000 250,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

24 กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังสายบาน

นางสีนวลถึงบานนางสัมฤทธิ์  แสงอิศ

ราภิรักษ พรอมฝงทอระบายน้ํา หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 4.00 เมตร สูง 

1.20 เมตร ผิวจราจรกวาง 

2.80 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจร ความยาว 300 

เมตร

300,000 300,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

25 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรจากหลังวัด

คลองสําโรงถึงนานางน้ําวุน  ผาสุกโก 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวกวาง 2.60 เมตร ความ

ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

26 กอสรางถนน คสล.จากสะพานวัดคลอง

สําโรง-บานนายสุรพงษ แสงอิศราภิรักษ

 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 850 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร

1,300,500 1,300,500          500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-67-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

27 กอสรางถนนคสล.ตอจากคอนกรีตเดิม 

คันคลองชลประทาน ชันสูตร ฝง

ตะวันตก ยาวประมาณ 80 เมตร หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 80 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

129,600 129,600 129,600 129,600 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

28 ซอมสรางถนน คสล.จากบานนางน้ําวุน 

 ผาสุกโก เขากลุมบานนายเฉลียว  มวง

ออน หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 550 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,122,000 1,122,000          500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

29 ซอมแซมถนน คสล.เลียบคลอง

ชลประทานจากบานนางสัมฤทธิ์  

แสงอิศราภิรักษ-บานนายประเสริฐ  

หุนแกว หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 400 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

612,000 612,000 300,000         300,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

30 กอสรางเสริมถนนจากคลองหนองจอก 

ถึงคลองสงน้ํายางมณี (ตองทํารางวัด

กอน วันที่ 16 มีนาคม  2559) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 4.00 เมตร สูง 

0.70 เมตร ผิวกวาง 2.80 

เมตร ยาว 2,300 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจร

1,200,000 1,200,000 500,000         500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-68-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

31 ซอมแซมถนน คสล.ที่ชํารุดทรุดตัว 

จากบานนายอราม  พุทธคุณ หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร

102,000 102,000 50,000           50,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

32 กอสรางถนนคอนกรีตจากบานนางสี

นวล  สนิทสูงเนิน เขตติดตอไผวง หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 พรอมลงลูกรังไหลทางขาง

ละ 0.25 เมตร

450,000 450,000 250,000 250,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-69-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

33 ซอมแซมถนนลูกรังในหมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ความยาวภายในหมูบาน 

ประมาณ 500 เมตร ปรับ

ปาด แตงเรียบ

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

34 ซอมแซมถนน คสล.คันคลอง

ชลประทาน หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ทําการรื้อถนน คสล.เดิม

แลวเทถนน คสล.ใหม กวาง

 4.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร

3,540,000 3,540,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

35 กอสรางถนน คสล.จากศาลาริมทาง 

บานนายบุญชอบ  ทองมูล หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

มี 2 ระยะ

.

รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

-ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร หนา 

0.15 เมตร

2,754,000 2,754,000 1,500,000 1,500,000



-70-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

-ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร ยาว

 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

765,000 765,000 400,000 400,000



-71-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

36 กอสรางถนน คสล.จากบานดาบตํารวจ

เนียนเขตติดตอไผวง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว 700 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,134,000 1,134,000 550,000         550,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

37 ซอมสรางถนนคอนกรีต เปนแอลฟลติ

กคอนกรีต (ยางมะตอย)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว 150 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เมตร

300,000 300,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

38 ซอมสรางถนน คสล.ม.6 จากแยกบาน

นายสามารถ  ภูบําเพ็ญ - บานนางขัน

ทอง  บุญโชติ

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวางประมาณ 3.00 เมตร 

ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.25 เมตร

450,000 450,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-72-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

39 ซอมสรางถนนลาดยาง ม.6 จากทางลง

บานรางขุนแผน - นายสมทรง พุฒซอน

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

เทคอนกรีต กวาง 4.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทาง ขาง

ละ 0.25 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

40 กอสรางถนนดินลูกรังไปสาธารณะ ม.6 เพื่อตองการทําถนน

ดินลูกํารังไปสาธารณะ

 ม.6

มีฐานกวาง 4.00 เมตร สูง 

1.50 เมตร ผิวจราจร กวาง

 2.50 เมตร พรอมลงลูกรัง

 มีความยาว 150 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนน คสล.ม.6 จาก

บานนายสมบัติ  พวงวิเศษ - บานนาย

สํารวล กุศลเอี่ยม

เพื่อใหไดถนนมาตรฐาน ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ความยาว 700 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 0.25 

เมตร

1,050,000 1,050,000 700,000 700,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-73-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

42 กอสรางคสล.สายบานนางธงชัย  สวน

ตะโก บานนายสงวน  ปนทอง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 2.50 เมตร ยาว 190 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

250,000 250,000 150,000         150,000        รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

43 กอสรางถนนคสล.จากบานนายวันดี  

ภิรมยรื่น ถึงจุดคอนกรีตเดิมบาน นาย

ทองอาบ  ลายประหยัด หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

324,000 324000 150,000         150,000        รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง

 หมูที่ 6 จากบกานนายสนอง วงษ

เสงี่ยม-บานนายประเสริฐ  นวลพิจิตร 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 100 เมตร หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 4.00 เมตร สูง

0.80 เมตร ผิวกวาง 3.00 

เมตร ยาว 100 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจร

80,000 80,000          40,000           40,000          รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

45 ขอเครื่องจักรมาทําการบดอัดลูกรัง 

สายบาน นายวันดี  ภิรมย ถึงบานนาย

ทองอาบ  ลายประหยัด หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 

เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-74-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

46 กอสรางถนนคสล.จากเดิม จากบาน

นายชิต  อินใย  ถึงบานนางอัมพร  

รักษาสัตว หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 350 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

714,000 714,000 340,000 340,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

47 กอสราง/ซอมสรางถนน คสล.โดยการ

ทําถนนลาดยาง บานรางขุนแผนตลอด

เสนทาง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

48 ซอมสรางถนนลาดยางจากบานนายสม

ทรง  พุฒซอน -บานนายสมยศ คําแกว

 หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

1,080,000 1,080,000 500,000 500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

49 กอสรางถนน คสล.สายหลังบานนาย

มนตรี กลุมบานนายชนะ อินใย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร (พื้นที่ของหมูที่

 1 แตหมูที่ 6 ใช)

2,430,000 2,430,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-75-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

50 กอสรางคสล.สายบานนายรณชัย  แจม

ฟา -กลุมบานนายเชื่อม  อินใย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

3,240,000 3,240,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

51 กอสราง/เสริมถนนลาดยางจากบาน

นางกิมโหล-บานนางไข  โพธิ์ศรี หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

324,000 324,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

52 กอสราง คสล.จากบานนายชูชาติ อินใย

 -บานนายธีรพัท  อินใย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 400 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

816,000 816,000 400,000         400,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

53 ลงลูกรัง เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

- - รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-76-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

-จากบานนางบุญชู  ปานมณี - นานาย

นอย  มีดี

กวาง 2.80 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.15 เมตร

65,000 65,000 30,000 30,000

-หนาบานนางจินดา  กันแยม  ถึงหนา

บาน นายสมใจ  สมตัว

กวาง 2.80 เมตร ยาว 

1,800 เมตร หนา 0.15 

เมตร

400,000 400,000 200,000 200,000

54 ขยายถนนคอนกรีต เพิ่มความกวางผิว

จราจรจากอนามัย (รพ.สต.) -ร.ร.วัด

หลักแกว หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 1.00 เมตร

 ยาว 160 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

55 ซอมสรางถนน ค.ส.ล.สายบานคันคลอง

 หมูที่ 7 จากสะพานครูเมี้ยน - บาน

นางสาวจรินทร แสงนาค

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 

2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง ขางละ 0.25 เมตร

4,600,000 4,600,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-77-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

56 ซอมสรางถนน คสล.สายบานสายัณต 

ปนงาม ถึง หนาบานนายทองใบ  ลาย

ประหยัด  หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 พรอมลงลูกรังไหลทาง 

ขางละ 0.25 เมตร

300,000 300,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

57 กอสรางถนนดิน พรอมลงลูกรัง หมูที่ 7

   จากนานางทองคํา  ขาวศิริ -นานาง

รัตนา  ปนวิเศษ พรอมฝงทอ

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานมีความกวาง 4.00 

เมตร สูง 1.20 เมตร ผิว

จราจร กวาง 2.50 เมตร 

ระยะทาง 300 เมตร 

พรอมฝงทอ คสล. ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร จํานวน 6 ทอน และ

ลงลูกรังผิวจราจร

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

58 ซอมสรางถนนคอนกรีตจาก ร.ร.วัด

หลักแกว -บานบุญสง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางขางละ 0.25 เมตร

300,000 300,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-78-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

59 ซอมสรางโยการปูยางถนนเสนคันคลอง

 หมูที่ 7 จากสะพานครูเมี้ยน-นาย

สําราญ (ติดเขตหวยคันแหลน)

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร หนา 

0.05 เมตร พรอมทําการ

บดอัดแนน

368,000 368,000 200,000 200,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

60 กอสรางถนนดินลูกรังจากศาลเจาพอ

ทองรากไทรเชื่อมตอกับถนน คสล. หมู

ที่ 7

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานมีความกวาง 4.00 

เมตร สูง 1.00 เมตร ผิว

จราจรกวาง 2.50 เมตร 

ยาว 60 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

600,000 600,000 300,000 300,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

61 กอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร

 หมูที่ 7 เสนบานนายศรายุทธ นวล

พิจิต-คลองคูคาง หมูที่ 4 - หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 6.00 เมตร สูง 

1.00 เมตร ความยาว 

1,500 เมตร ผิวจราจรกวาง

 4 เมตร

1,420,000 1,420,000 700,000 700,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

                          กองชาง



-79-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

62 ลงลูกรังถนนสายบานนายปญญา  

ปรากฏผล - บานนายเผด็จ  พงษดี หมู

ที่ 8

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ลงลูกรังถนนสายบานนาย

ปญญา  ปรากฏผล - บาน

นายเผด็จ  พงษดี

40,000 40,000 40,000           40,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

63 ถมดินพรอมลงลูกรังขยายถนนบริเวณ

บานนายละเอียด  ออนเลิศ 

(ถนนลาดยาง) -นานางรัตนา  ปนวิเศษ

 หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ฐานกวาง 3.50 เมตร สูง 

0.50 เมตร ความยาว 50 

เมตร ผิวกวาง 2.80 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจร

120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

64 ซอมสรางถนนคอนกรีตคสล.จากบาน

นายสังเวียน อินทรสุวรรณ - บานนาย

บุญชอบ สังขรุง  หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร

 ความยาว 150 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 0.25 

เมตร

225,000 225,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-80-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

65 ซอมสรางถนนคอนกรีต คสล. (ขยาย

ไหลทาง 2 ขางละ 1 เมตร ยาว

ประมาณ 30 เมตร ) จากบานนางบุญชู

  อนชัยยะ ถึงบานนายมนตรี  บุรีทอง 

(พรอมทอเดิน 2 ทอน ) ทอเมตร ม.8

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก รวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจร กวาง 2 เมตร (ที่

ขยาย) ความยาว 30 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พรอมลงไหลทาง ขางละ 

0.25 เมตร

300,000 300,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

66 เสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต บาน

หลักแกว - บานลานชาง หมูที่ 6-หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

พื้นที่ผิวจราจร กวาง 6 

เมตร ไหลทาง กวางขางละ

 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร ภายใน

ระยะทาง 4.160 กม.

     5,000,000       5,000,000        2,500,000       2,500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

67 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 ทางโคง

บานผูใหญบานนายวันชัย  แจมแจง ถึง

 หมูที่ 3 บานผูใหญศักดิ์ชาย  ศรีอ่ํา

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

     1,560,000       1,560,000          500,000         500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-81-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

68 ซอมสรางถนน คสล.จากนานายจวน  

แตงออน - บานนายบุญชอบ ทองมูล 

หมูที่ 8 และ 5

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

     1,248,000       1,248,000          500,000         500,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

69 ซอมแซมถนนคอนกรีต ทางแยกบาน

นางนิสา  สังขรุง - บานนายลั่นทม  ศรี

อ่ํา  หมูที่ 8

เพื่อตองการซอมแซม

ถนนใหไดมาตรฐาน

ความกวาง 3.00 เมตร 

ความยาว 50 เมตร ความ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังริมไหลทาง 

ขางละ 0.25 เมตร

         80,000           80,000            40,000           40,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

70 ลงลูกรังจากบานนายปญญา ปรากฎผล

 - บานนายเผด็จ  พงษดี  ม.8

เพื่อตองการให

ประชาชน สัญจร ไป-

มา สะดวก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 30 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

         20,000           20,000            20,000           20,000 รอยละของการ

เดินทาง

ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-82-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

71 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม ลาด

ยาง ถนนลูกรัง  ม.1-8

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

ทําการรื้อถอน ชุดที่ชํารุด 

แตกราว เปนทางตางระดับ

 ในสายทางตางๆ ภายใน

ตําบล หมูที่ 1-8

        500,000         500,000          250,000         250,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

72 กอสรางถนนลงลูกรัง จากนานางสาว

กัญญา  ศรีงามฉ่ํา ถึง ที่นานางน้ําวุน  

ผาสุกโก หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจรเดิมใชเปนฐาน

กวาง 2.80-3.00 เมตร สูง

เฉลี่ย 0.50 เมตร ผิวจราจร

กวาง 2.50 เมตร

        250,000         250,000          100,000         100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

73 กอสรางถนนดิน และทําคันกั้นน้ํา 

เรียบคันคลอง บริเวณ บานนางนิตย  -

 บานนางสําอางค แจมเพ็ญ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจรกวาง 1.80+2.00

 สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 

300 เมตร

        250,000         250,000          100,000         100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางผานหนาบานนางสมพิศ  คลาย

เจริญสุข ถึงรานคาชุมชน หมูที่ 3 บาน

ลาดหญาไทร หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 130 เมตร หนา 0.15 

เมตร

        256,000         256,000          100,000         100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร 

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



-83-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

75 กอสรางสะพานใหม บริเวณ บานนาย

สงวน  ปนทอง

เพื่อใหประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กวาง 2.00 ยาว 18 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

300,000 300,000 150,000 150,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

76 กอสรางสะพานเหล็กบริเวณบานนาง

สํารวย  - บานนางสมโภช  หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น

กวาง 100 เมตร ยาว 30 

เมตร สูงจากพื้นคลอง 8 

เมตร โครงเหล็กถัก

200,000 200,000 100,000 100,000 รอยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

77 ฝงทอระบายน้ําพรอมตอกเข็มกันดิน

ทรุดถนนสายบานนายระเบียบ  สุกใส 

แยกบานนายมนู  คําแกว หมูที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 

เวลาฝนตกหรือน้ําทวม

ทําการฝงทอสวมตอจาก

ของเดิม จํานวน 4 ทอน 

ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอม

กดเข็มไมเบญจพรรณ นํา

ดินถมกลบ และลงลูกรังผิว

จราจร จํานวน 1 จุด

50,000 50,000 25,000 25,000 รอยละ 80 ที่

สามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง



-84-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

78 ติดตั้งประตูปด-เปด ระบายน้ํา บริเวณ

นานายณรงค  พันธดี หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ใชอยางทั่วถึง

บานประตู ปด-เปด 

ระบายน้ํา ขนาด Ø 0.80 

เมตร พรอมตอกเข็ม เท

แทนคอนกรีต ยึดติดชุด

บานประตู

30,000 30,000 15,000 15,000 รอยละ 80 ที่

สามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง

79 ติดตั้งทอระบายน้ํา พรอมประตู ปด-

เปด จํานวน 2 แหง หมูที่ ๓

เพื่อตองการให

ประชาชนมีน้ําใช

อยางทั่วถึง

- - รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง

-หนาบานนายสน  นาคกุญชร ทอขนาด Ø 0.60 เมตร 

พรอมใสชุดบานประตู ปด-

เปด จํานวน 1 ชุด

25,000 25,000 20,000 20,000

-บริเวณนานายอํานวย  นาคกุญชร ทอขนาด Ø 0.60 เมตร 

พรอมใสชุดบานประตู ปด-

เปด จํานวน 1 ชุด

25,000 25,000            20,000           20,000



-85-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

80 รื้อเปลี่ยนทอเหนือบานนางสาวจิภา

ภัทร  อินใย  หมูที่ 6

เพื่อตองการใหน้ํา

ระบายไดสะดวก

ทอขนาด Ø 0.80 เมตร 

พรอมติดตั้งบานประตู 

จํานวน 1 ชุด

50,000 50,000 25,000 25,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง

81 ขุดดินฝงทอขามถนน บริเวณบานนาง

จํานง  วงเสงี่ยม หมูที่ 6

เพื่อตองการใหน้ํา

ระบายไดสะดวก

ทอขนาด Ø เมตร จํานวน 

1 ชุด

30,000 30,000            12,000           12,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง

82 โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ํา ม.6 จุด

บานนางไข โพธิ์ศรี (ทอขนาด 100 

เซนติเมตร พรอมหูชาง

เพื่อตองการใหน้ํา

ระบายไดสะดวก

ขุดรื้อปรับเปลี่ยนทอ ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตร จํานวน 7 ทอน 

พรอมฝงกลบ

25,000 25,000            10,000           10,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

83 ติดตั้งบานประตูระบายน้ํา ตรงหนา

บานครูเมี้ยน และหนาบานนายจําลอง 

 พานรอต หมูที่ 7

เพื่อตองการใหมีการ 

เปด ปด ประตูระบาย

น้ําเปนเวลา

ชุดบานประตูระบายน้ําทอ

ขนาด Ø 1 เมตร จํานวน 2

 ชุดๆละ 35,000 บาท

70,000 70,000 35,000 35,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

ประตูเปด-ปด 

สามารถระบายน้ํา

ไดดี

กองชาง

84 ปรับระดับทอระบายน้ํา ตรงบานนาง

ประดับ  อุนทออน หมูที่ 7

เพื่อตองการใหน้ํา

ระบายไดสะดวก

ทอขนาด Ø 1.00 เมตร 

พรอมติดตั้งบานประตู

ระบายน้ํา

50,000 50,000            25,000           25,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

น้ําไมทวมขัง กองชาง

85 ติดตั้งบานประตูปด-เปด จํานวน 2 จุด

 หมูที่ 7

เพื่อตองการใหมีการ 

เปด ปด ประตูระบาย

น้ําเปนเวลา

ติดตั้งบานประตูปด-เปด 

ขนาด Ø 1.00 เมตร พรอม

เทแทนยึดติดบานประตู 

จํานวน 2 จุด

60,000 60,000 30,000 30,000 รอยละ 100 

น้ําไมทวมขัง

และสามารถ

ระบายน้ําไดดี

ประตูเปด-ปด 

สามารถระบายน้ํา

ไดดี

กองชาง

-บริเวณบานนางน้ําวุน

-บริเวณบานนางกิมหลง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

86 กอสรางสนามกีฬา/ลานออกกําลังกาย เพื่อกอสรางลานกีฬา/

ลานออกําลังกาย

ในเขตพื้นที่ตําบลหลักแกว 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80มี

สนามกีฬาได

มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง

กองชาง

87 กอสรางสนามเปตอง บริเวณขางศาลา

ประชาคม หมูที่ ๘

เพื่อตองการใหมี

สนามเปตอง สําหรับ

ใชในการเลนกีฬาเป

ตอง

กวาง 4.00 เมตร ยาว 16 

เมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน

10,000           10,000            10,000           10,000 รอยละ 80มี

สนามกีฬาได

มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายที่

แข็งแรง

กองชาง

88 ปรับปรุง/กอสราง ศูนยการเรียนรู

ชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ หมูที่ 4

เพื่อปรับปรุงสงเสริม

กระบวนการเรียนรูให

ชุมชนมีความเขมแข็ง 

พึ่งตนเองได

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 มี

ศูนยการเรียนรู

เพื่อพัฒนา

ทักษะ

เปนศูนยการ

เรียนรูที่ทัตสมัย

ครบวงจร

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

89 ปรับปรุง/ตอเติมอาคารที่ทําการอบต.

หลักแกว

เพื่อปรับปรุงหรือตอ

เติมอาคารที่ทําการ

อบต. เชน ติดตั้ง

ลูกกรงเหล็กดัด รอบ

ชุด บานกระจก ฯลฯ

จํานวน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความ

พึงพอใจตอ

การมารับ

บริการที่อบต.

หลักแกว

ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอกามา

รับบริการใน

สถานที่กวางขวาง

สะดวดสบาย

กองชาง

90 กอสรางรั้วลอมอาคารสํานักงานอบต. เพื่อตองการใหอบต.มี

รั้วสําหรับกั้นอาณาเขต

จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชนและ

เจาหนาที่มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

91 กอสรางลานคอนกรีตบริเวณดานหลัง 

อบต.หลักแกว

เพื่อใหการติดตอ

ราชการมีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กวาง 20.00 ม. ยาว 40.00

 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

408,000 408,000 408,000 408,000 รอยละความ

พึงพอใจตอ

การมารับ

บริการที่อบต.

หลักแกว

มีสถานที่สําหรับ

ทํากิจกรรมของ

อบต.

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

92 กอสรางโดมบริเวณอาคารสํานักงาน 

อบต.หลักแกว

เพื่อตองการใชสําหรับ

ทํากิจกรรมตางๆ ตาม

โครงการของอบต.

หลักแกว

กวาง 15.00 เมตร ยาว 30 

เมตร สูงเฉลี่ย 6-8 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละมีความ

สะดวกสบาย

ตอการมารับ

บริการของ

ประชาชน

มีสถานที่สําหรับ

ทํากิจกรรมของ

อบต.

กองชาง

93 เทคอนกรีตดานขางที่ทําการอบต.หลัก

แกว

เพื่อตองการใชสําหรับ

กิจกรรมตางๆของ

อบต.หลักแกว

กวาง 8.00 เมตร ยาว 

25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร

108,000         108,000 108,000         108,000 รอยละความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

มีสถานที่สําหรับ

ทํากิจกรรมของ

อบต.

กองชาง

94 ปรับปรุงที่ทําการอบต.หลักแกว (หลัง

เกา)

เพื่อปรับปรุงสําหรับ

ใชประโยชนเปนศาลา

ประชาคม หมูที่ 7

ทาสี ทําความสะอาด         100,000 100,000 50,000 50,000 รอยละความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

มีสถานที่สําหรับ

ทํากิจกรรมของ

อบต.

กองชาง

95 สรางซุมทางเขา อบต. เพื่อจัดสรางซุม

ทางเขาอบต.ใหมี

ความสวยงาม

กวาง 9.00 เมตร สูงจาก

ตอมอ 6.50 เมตร เปนโครง

เหล็กถัก พรอมปายเขต 

อบต.หลักแกว

        200,000 200,000 50,000 50,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ

มีทางเขาอบต.ที่

สวยงาม

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

96 จัดซื้อที่ดิน เพื่อตองการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อสําหรับขยายที่ทํา

การอบต.หลักแกว 

เพิ่มเติม

จํานวน 5 ไร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ

มีพื้นที่กวางขวาง

สําหรับทํา

กิจกรรมตางๆ

ของอบต.

กองชาง

97 กอสรางและตอเติมโรงจอดรถของ

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

เพื่อตองการใหโรงจอด

รถสามารถปองกัน

แสงแดดใหกับรถที่มา

จอดได

ความยาว 15 เมตร 

แบงเปน 3 ชวง คือ โครง

เหล็กดัด ความสูงเฉลี่ย 

4.00-4.50 เมตร เชื่อมตอ

กับโรงจอดรถเดิม

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ

มีพื้นที่สําหรับ

จอดรถผูมาติดตอ

ขอรับบริการ

กองชาง

98 กอสรางโดม หมูที่ 1,2 และ 7 เพื่อใชสําหรับทํา

กิจกรรมในรมตางๆ

ภายในหมูบานและ

องคการบริหารสวน

ตําบลหลักแกว

ความกวาง 8 เมตร ความ

ยาว 20 เมตร

672,000 672,000 672,000 672,000 รอยละความ

พึงพอใจตอมี

สถานที่ทํา

กิจกรรมตางๆ

มีสถานที่สําหรับ

ทํากิจกรรมตางๆ

กองชาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (kpi) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว

งบประมาณและปที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
   ผ 01

99 ตอเติมอาคารหลังคาครอบบันไดทาง

ขึ้น-ลง ทั้งสองขาง

เพื่อปองกันมูลนกที่มา

ปลอยมูลบริเวณทาง

บันไดใหสะอาดนาอยู

1 แหง สองขางทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ

ทางขึ้นบันได

สะอาดปราศจาก

สิ่งปฏิกูล

กองชาง

100 โครงการเชาอสังหาริมทรัพยที่ดิน เพื่อเปนที่สําหรับ

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

ใชกับระบบประปา

หมูที่ 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความ

พึงพอใจตอ

การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ

มีหมอแปลงไฟฟา

สําหรับใชกับระบบ

ประปาทําใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองชาง

101 ซอมแซมถนนคอนกรีตทางแยกบาน

นางนิสา  สังขรุง - บานนายลั่นทม  ศรี

อ่ํา  หมูที่ 8

เพื่อตองการซอมแซม

ถนนใหไดมาตรฐาน

ม.8 80,000 80,000 40,000 40,000 รอยละทาง

สัญจรไปมา

สะดวก

ประชาชนเดินทางไป

มาสะดวก

กองชาง

รวม จํานวน 101  โครงการ 78,077,400 78,077,400 42,314,600 42,304,600
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