
 

  



 

 

 

 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 2/2563 

--------------------------- 
   

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2563 ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
แล้วนั้น  
   

   อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 และข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถขอดูข้อมูลหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน หมู่ที่ 2 ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-451234 ตอ่ 12 หรอื www.pongnamronfang.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                    (ลงชื่อ)   

                                    (นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๒๕๐ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ้านาจดูแลและจัดท้าบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

   พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 66 ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ในการพัฒนาต้าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย  อ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 และมาตรา 17 
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของ โดยต้องจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการจัดท้า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและ
กลยุทธ์ ก้าหนดรายละเอียดของกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดท้าการน้าไปสู่ การปฏิบัติ การ
ติดตามและประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่งมี
ระยะเวลา 5 ปี  
 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจส้าคัญประการหนึ่งในการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อนได้ด้าเนินการทบทวนและจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปี ซึ่ง
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งปัญหา และความต้องการ
ดังกล่าวนั้นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมี  ประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง
การด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัด และนโยบายผู้บริหาร จึงมีความ
จ้าเป็น ในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน เพ่ือให้
สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ้านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี รายจ่ายเพ่ิมเติม รายจ่ายจากเงิน
สะสมในช่วง แผนนั้น ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน้าไปใช้
เป็นกรอบ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป  
 

   องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
     พฤษภาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 25 
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบล
โป่งน้้าร้อน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
พร้อมทั้งด้าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท้าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
  เนื่องด้วยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน ได้ทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความจ้าเป็นที่จะด้าเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และเพ่ือการวางแผนพัฒนาต้าบลโป่ง
น้้าร้อนเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั งท่ี 2/2563 
 2.1 เพ่ือให้การจัดท้าแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง นโยบายจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

3. ขั นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ้านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม   
ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณา 
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ด้วย  
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

/ข้อ... 
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  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 
 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
 

กองศึกษา 
ส้านักงานปลัด 

รวม 2  ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 3 แผนงาน 3 ส านัก/กอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ ผ.01 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ต้า

บล
โป

โป
่งน

้า้ร
้อน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- - - - 1 131,000 12 4,321,500 21 6,963,500 34 11,416,000 

รวม - - - - 1 131,000 12 4,321,500 21 6,963,500 34 11,416,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชวีิต 
2.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 5 55,000 1 15,000 6 70,000 
2.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

- - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม - - - - 1 50,000 6 105,000 2 65,000 9 220,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 2 181,000 18 4,426,500 23 7,028,500 43 11,636,000 
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แบบ ผ.01 



 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั งที่ 2/2563 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

- 5 - 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นายทองสุข บุญมี ถึงบ้านนาย
จันทร์  บัวหลวง (ถนนสาย
หลักของหมู่บ้าน ฝั่งตะวันออก) 
หมู่ 1 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40 เมตร  
ลึก  0.40   เมตร  
ยาว  203  เมตร 
 

- - - 468,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้เส้นทาง
ได้สะดวก ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้สะดวก 
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายทาง 
ชม.ถ.14603 หมู่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
2.เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ถนนสายหลัก 
กว้าง  5 เมตร     
ยาว   138 เมตร     
หนา 0.05 เมตร 

- - - 324,500 - 1 แห่ง ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายติ๊บ  
พรมเสน ถึงบ้านลุงสลา่ หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว 104 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า         
312 ตารางเมตร  

- - - - 205,000 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

ปรับปรุงระบบคุณภาพ
น้้าประปา 

- - - - 700,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นายเอกณรงค์  แก่นแก้ว ถึง
บ้านนายสมศรี  พรหมค้าแดง 
หมู่ 2 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก  0.40  เมตร  
ยาว  58  เมตร 
 

- - - 134,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่สามแยกบ้านนาย
จ้านงค์  สุค้า ถึงบ้านนาย
พิเชษฐ์  เรือนใจ หมู่ 2 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  88  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  352  ตาราง
เมตร  

- - - 232,000 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่สามแยกบ้านนาย
จ้านงค์  สุค้า ถึงบ้านนาย
พิเชษฐ์ เรือนใจ หมู่ 2 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  139 เมตร 
 

- - - 321,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณสายทางทุ่งเด่น 
หมู่ 2 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4    เมตร 
ยาว  197 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  788  ตาราง
เมตร  

- - - - 518,000 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตรงข้าม
บ้านนายหมิ่งศิต  ส่วยหย่า หมู่ 3 
เชื่อม หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
ช่วงที่ 1 
กว้าง 0.50  เมตร  
ลึก  0.50  เมตร  
ยาว  73  เมตร 
ช่วงที่ 2 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 67 เมตร 
 

- - - 415,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณสามแยก หมวด 8 
ถึงบ้านนายไพบูลย ์  
แสนเฉลยีว  หมู่ 3 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 213  เมตร 
 

- - - 491,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างพนังกัน
ตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 1  
(บ้านน้้าบ่อ) หมู่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
2.เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

พนังกันตลิ่ง คสล. 
ขนาดสูง 1.20 เมตร 
ยาว 18  เมตร  

- - - - 108,000 1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนางขาว  จันต่า 
เป็นต้นไป หมู่ 3 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว   95  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 380 ตาราง
เมตร  

- - - - 250,000 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
ผิวจราจร ตั้งแต่บ้านนาย
ยุทธนา ถึงที่นานายหนุ่ม  
มุกศรีมา  หมู่ 3 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ผิวจราจร โดยลงดิน
ถมพร้อมปรับเกลี่ย 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,507 เมตร 
 

- - - - 500,000 1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่ถนนสายทางหลักบ้าน
หัวฝาย หมู่ 3 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขยายผิวจราจร 
ช่วงที่ 1  
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 128 เมตร 
ช่วงที่ 2  
กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
ช่วงที่ 3 
กว้าง 1 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
  

- - - - 343,500 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บริเวณข้างฝายน้า้
ล้นบ้านหัวฝาย หมู่ 3 

1.เพื่อแบ่งน้้าใช้ในการ
ท้าการเกษตร 
 

ท่อลอดเหลีย่มขนาด 
1 - 1.2 x 1.2 x 
16 เมตร 
 
 

- - - - 336,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้้า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 
4  บ้านนายสุพัฒน์  ธาดา 
เป็นต้นไป หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
ช่วงที่ 1 
กว้าง 0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  61 เมตร 
ช่วงที่ 2 
กว้าง 0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  65 เมตร 
 

- - - 291,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วย
หกบ้านไทยใหญ่ หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 136  เมตร 
 

- - - - 314,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่ที่นานายจันทร์  เรือน
ใจ ถึงล้าห้วยท่ากอก หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.50  เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
ยาว  252  เมตร 
 

- - - 674,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายใจ๋ ธาดา ถึง
บ้านนายสิงห์ค้า สุก๋า หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 71  เมตร 
 

- - - 164,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายสอนชัย  มะลิ
แก้ว ถึงล้าเหมืองกลางบ้าน 
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก  0.40  เมตร  
ยาว  174  เมตร 
 

- - - - 401,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่ปากทางซอย 1  บ้าน
นายเปี่ยน  ตานะกลู ถึงล้า
เหมืองกลางบ้าน หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล 
ช่วงที่ 1 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  146  เมตร 
ช่วงที่ 2 
กว้าง   0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  104  เมตร 
 

- - - - 577,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่ซอย 9 บ้านนายค้ามลู 
รัตตานัง ถึงปากทางซอย 
หอเจ้าบ้าน หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40  เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 161 เมตร 
 

- - - - 371,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่สามแยกหอเจ้าบา้น 
ถึงล้าห้วยผึ้ง หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.40 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว  128  เมตร 
 

- - - - 295,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนางสาวณัฐกาญจน์  
พันธุพิน เป็นต้นไป หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง  0.50  เมตร  
ลึก  0.50  เมตร  
ยาว  33  เมตร 
 

- - - - 88,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ SML หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

ท่อลอดเหลีย่ม ขนาด 
1 – 1.20 x 1.20 x 
6.00 เมตร 
 

- - - - 126,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 17 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

- 17 - 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนางพรรณี  ปิ่น
นิล เป็นต้นไป หมู่ 6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
ยาว 50  เมตร 
 

- - 131,000 - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่สะพาน หมู่ 6 ถึงทาง
เชื่อมบ้านหนองพนัง หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  128  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 512 ตาราง
เมตร  

- - - 336,500 - 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

- 18 - 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่สวนนายธานิน  
รุ่งเรืองวงค์ ถึงล้าน้้าใจ  
หมู่ 6 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว   179 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 716 ตาราง
เมตร  

- - - 470,500 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายเสรี  สุทธิพร
ปัญญา เป็นต้นไป หมู่ 6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 35  เมตร 
 

- - - - 81,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่บ้านนายสมศักดิ์  
หอมจันทร์ เป็นต้นไป หมู่ 7 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600 ตาราง
เมตร  

- - - - 394,500 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ทางแยกห้วยหนองเต่า 
หมู่ 7 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4    เมตร 
ยาว  150 เมตร 
พื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600  ตาราง
เมตร  

- - - - 394,500 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตรงทางเข้าห้วย(ห้วยผึ้ง)  
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

ท่อลอดเหลีย่ม 
ขนาด 
1 – 1.2 x 2.10 x 
10 เมตร 
 

- - - - 368,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั้งแต่
บ้านนางนวลตา  แก้วยอดดี 
ถึงบ้านนายสมเพชร  บัวระ
วงค์ หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

รางระบายน้า้ 
กว้าง 0.40 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
ยาว 131  เมตร 
 

- - - - 302,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั้งแต่
บ้านนายศรีชื่น  นันตรตัน์ ถึง
บ้านนายสมพร  เป็งใจ หมู่ 7  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา 
สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 
 

รางระบายน้า้ 
กว้าง  0.40 เมตร  
ลึก  0.40 เมตร  
ยาว  125  เมตร 
 

- - - - 288,500 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 34 โครงการ - - - - 131,000 4,321,500 6,963,500    

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
       5.1 แผนงาน การศึกษา 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขนมเบเกอรี่
สร้างอาชีพ 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
รร.บ้านป่าบง 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าบง 
 

- - - 5,000 - นักเรียน ช่วง 
อายุ 10-12 
ปี เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ท้าขนมฯ 
ร้อยละ 100 
 

นักเรียนมีความรู้
และทักษะการท้า
ขนม สามารถสรา้ง
เป็นอาชีพได ้

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการประดิษฐด์อกไม้
จากวัสดุพลาสติก (หลอด
พลาสติก,ริบบี้น) 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.เพื่อเรยีนรู้การสร้าง
มูลค่าจากวสัด ุ

อุดหนุน
งบประมาณ 
รร.บ้านป่าบง 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าบง 
 

- - - 5,000 - นักเรียน ช่วง 
อายุ 10-12 
ปี เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ 
ร้อยละ 100 
 

นักเรียนมีความรู้
ทักษะการประดิษฐ์
และ สามารถสร้าง
เป็นอาชีพได ้

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพการท้าปุ๋ย
หมักโรงเรียนหัวฝาย 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.เพื่อลดปัญหาหมอก
ควัน 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านหัวฝาย 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหัวฝาย 
 

- - - 15,000 - นักเรียน รร.
บ้านหัวฝาย 
ร้อยละ 100 มี
ทักษะอาชีพ 

นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
การท้าปุ๋ยหมัก 
ลดปัญหา
ปริมาณขยะ
ของโรงเรียนได ้
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการเรียนรู้อาชีพ
การเลีย้งไก่พื้นเมือง 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านโป่งน้้าร้อน 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโป่งน้้าร้อน 
 

- - - 15,000 - นักเรียน รร.
บ้านโป่งน้้าร้อน 
ร้อยละ 100 มี
ทักษะอาชีพ 
 

นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
การเลีย้งไก่
พื้นเมือง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการเรียนรู้อาชีพ
การเลีย้งปลาในบ่อ
ซีเมนต ์

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านโป่งน้้าร้อน 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโป่งน้้าร้อน 
 

- - - - 15,000 นักเรียน รร.
บ้านโป่งน้้าร้อน 
ร้อยละ 100 มี
ทักษะอาชีพ 
 

นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
การเลีย้งปลา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาทักษะ 
ชีวิต โดยใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนรักการท้างาน 
2.เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านต้นผึ้ง 
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
ต้นผึ้ง ชั้นอนุบาล 1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
 

- - - 15,000 - นักเรียนมี
ทักษะชีวิต
ร้อยละ 
100 

นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ทักษะชีวิต
และสามารถ
ประกอบอาชีพได ้

กอง 
การศึกษา 

รวม 6 โครงการ - - - - - 55,000 15,000    

แบบ ผ.02 
01 
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 5.2 แผนงานสาธารณสุข  
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ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

1.เพื่อลดอัตราการเกดิ 
โรคไขเ้ลือดออกใน
ต้าบล 

ประชาชาชน  
หมู่ 1-7 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

อัตราการป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกมี
อัตราเป็นศูนย ์
 

งาน
สาธารณสุข 
ส้านักงาน 

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - - 50,000 50,000 50,000    

แบบ ผ.02 
01 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 2/2563 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 หน้า 88 
ล้าดับที่ 7 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยต้นง้ิวเฒ่า หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร 
 

- - - - 491,000 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม.
เดิม ปี 2564 
เป็น ปี 2565 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หน้า 94 
ล้าดับที่ 
18 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ท่อเหลี่ยมสวนนาย
พนัสบดินทร์ กันตวัฒธ
สกุล เป็นต้นไป หมู่ 2 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว  80  เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร 

- - - 158,000 - 1 แห่ง  1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง เปลี่ยนแปลง
พิกัดก่อสร้าง
เป้าหมาย
ผลผลติ และ
งบประมาณ 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หน้า 102 
ล้าดับที่ 
34 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา หมู่ 3 

1.เพื่อให้ระบบประปา
ภูเขามสีภาพใช้งานได้
ด ี

ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขา โดยการก่อสร้าง
ถังเก็บน้้าประปาภูเขา 
ขนาด กว้าง 5 เมตร  
สูง 2.40 เมตร ยาว 
5 เมตร ความจุ 50  
ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - - - 1 แห่ง ประชาชนมีน้้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

กองช่าง ยกเลิก
โครงการ 
เนื่องจากมี
ระบบประปา
หมู่บ้าน มีน้้า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ที่ตั้งของระบบ
ประปาภเูขา
เป็นพื้นที่ป่าไม ้
 

4 หน้า 103 
ล้าดับที่ 
36 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 3 ตั้งแต่บ้าน
นายส่วยค้า  ใจบุญศรีถึง
สะพานน้้ามาว  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน้า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน้้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน้า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง ยกเลิก 
โครงการ 
เนื่องจากมี
โครงการอื่นท่ี
มีความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหา
ก่อน 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 29 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 29 - 
 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 หน้า 108 
ล้าดับที่ 
46 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ที่นานางยุพิน  
หน่อวงค์ หมู่ 4 ถึงเขต
ติดต่อบ้านใหมห่ัวฝาย  
หมู่ 3 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3 เมตร 
ยาว  457  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,371 ตรม. 

- - - - 901,000 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม. 
เดิม ปี 2564
เป็น ปี 2565 
เปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
ผลผลติ
โครงการ 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 30 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

- 30 - 
 
 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 หน้า 109 
ล้าดับที่ 48 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั้งแต่ข้างบ้านนาย
จ้าลอง  จันทร์เล็ก เป็น
ต้นไป หมู่ 4 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 205  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 615 ตารางเมตร 

- - - 405,000 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลด
อุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรมี
ความรวดเร็ว 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม.
เดิมปี 2565 
เป็น ปี2564
เปลี่ยแปลง
เป้าหมาย
ผลผลติ
โครงการ 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 31 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

- 31 - 
 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 หน้า 114 
ล้าดับที่ 58 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั้งแต่ที่นา 
นายมงคล  หน่อแก้ว ถึง
ล้าห้วยผึ้ง หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน้า้  คสล. 
กว้าง 0.70 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 
ยาว 73  เมตร  

- - - - 280,600 1 แห่ง 1.ถนนมี
สภาพดี
ปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง  เปลี่ยนปี งปม.
เดิม ปี 2564 
เป็น ปี 2565 
เนื่องจากมี
โครงการที่มี
ความจ้าเป็น
เร่งด่วนมาก 
และ
เปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
ผลผลติของ
โครงการ 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 
 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 32 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 32 - 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 หน้า 115 
ล้าดับที่ 59 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ ซอย 1 
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน้า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
ยาว 243 เมตร 

- - - - - 1  แห่ง 
 

1.ถนนมี
สภาพดี
ปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง ยกเลิก
โครงการ 
เนื่องจาก
ด้าเนินการ
ส้ารวจใหม ่
จุดก่อสร้าง
เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
สภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 



 

 

- 33 - 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 33 - 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 หน้า 
123 
ล้าดับที่ 
75 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนาง
ปวน  อินค้า เป็นต้น
ไป หมู่ 6 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 118 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 472 
ตารางเมตร 

- - - - 288,400 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม. 
เดิม ปี 2564 
เป็น ปี 2565 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับสภาพ
พื้นที่ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 34 - 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี 
วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 หน้า 123 
ล้าดับที่ 
76 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นางปวน  อินค้า – 
ด้านหน้าโรงเรียน
บ้านโป่งน้้าร้อน หมู่ 
6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้้า
กัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบาย
น้้าเป็นไปอย่าง
สะดวก 

รางระบายน้า้  
คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 260  เมตร 

- - - - 600,000 1 
แห่ง 

 

1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัย
จากน้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม. 
เดิม ปี 2564 
เป็น ปี 2565 
เปลี่ยน งปม. 
และเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายผลผลิต
ของโครงการ 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับสภาพ
พื้นที่ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 35 - 
 

ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 หน้า 128 
ล้าดับที่ 
86 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
นายเสาร์ค้า  หน่อ
แก้ว ถึงบ้านนายหล้า  
วงค์ทิพย์ หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน้า้  
คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 215  เมตร 

- - - 575,000 - 1 แห่ง 1.ถนนมี
สภาพดี
ปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม. เดิม ปี 
2565 เป็น ปี 2564 
และเป้าหมาย ผลผลติ
ของโครงการให้มี
ระยะทางยาวขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ปัจจุบัน 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่
ล าดับที ่
(เดิม) 

โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 หน้า 
130 
ล้าดับที่ 
90 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตั้งแต่บ้าน 
ร.ต.ต.สุทิน  อินต๊ะ
อ้าย ถึง บ้านนาย
ถนอม  ตันจิน๊ะ หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน้า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน้า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 248 เมตร   
 

- - - 554,100 - 1 แห่ง  1.ถนนมี
สภาพดี
ปลอดภัยจาก
น้้ากัดเซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น้้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง เปลี่ยนปี งปม.
เดิม ปี 2565 
เป็น ปี 2564 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับสภาพ
พื้นที่ปัจจุบัน 
และมีความ
จ้าเป็นต้อง 
ด้าเนินการก่อน 

รวม 12 โครงการ - - - - - 1,692,100 2,070,000     

แบบ ผ.02 
01 


