
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 
เร่ือง  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

……………………………………. 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 5 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมติท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2 ครั ้งที ่ 1  
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เรียบร้อยแล้ว 
   อาศัยอำนาจตามข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

         
 

  (นายเพิ่มศักดิ์ พรหมคุณ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 

 

 
 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 วางท่อระบายน ้าลอดถนน

สายตากแดด -นาค้า

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าน ้าไม่ท่วมขังใน

นาข้าว

ปริมาณØ60 ซ.ม.x7 ม.        5,700   

   (งบอบต.)

       5,700   

   (งบอบต.)

       5,700      

(งบอบต.)

       5,700    

  (งบอบต.)

       5,700   

   (งบอบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

2 ยกระดับพื นท่ีขอบสระน ้า

สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือความปลอดภัย

แก่ประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ใกล้เคียง

บริเวณนั น

 กว้าง 154 ม.      ยาว

 5 ม.หนาเฉล่ีย 1 ม.

   35,000     

(งบอบต.)

   35,000     

(งบอบต.)

   35,000     

(งบอบต.)

   35,000     

(งบอบต.)

   35,000     

(งบอบต.)

ความสูง

ขอบสระน ้า

ประชาชนท่ีมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจรใน

บริเวณนั นมาก

ขึ น

กองช่าง

3 ล้อมลวดหนามล้อมรอบ

สระน ้าสาธารณะประจ้า

หมู่บ้าน

เพ่ือป้องกันสัตว์

เลี ยงและรักษา

ความปลอดภัยกับ

สัตว์เลี ยง

550 กิโลเมตร  21,175    

(งบอบต.)

 21,175    

(งบอบต.)

 21,175    (งบ

อบต.)

 21,175    (งบ

อบต.)

 21,175    

(งบอบต.)

ความยาว

ลวกหนาม

ประชาชนได้ใช้

น ้าท่ีสะอาด

และมีน ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

เกล่ียเรียบ(สายเช่ือมถนน

ไปโศกแฝก)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง5 ม. ยาว       

700 ม.สูงเฉล่ีย 0.50ม.

 217,500   

(งบอบต.)

 217,500   

(งบอบต.)

 217,500   (งบ

อบต.)

 217,500   

(งบอบต.)

 217,500   

(งบอบต.)

 ความยาว

ถนน

ประชาชนได้มี

การสักญจรไป

มาสะดวก

รวดเร็ว

กองช่าง

ท่ี

                                  24 

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ  



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงถนนดินลงผิวหิน

คลุก(สายโนนลาน-บ้าน

ตลาด)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง4 ม.ยาว     1,855

 ม.หนา 0.15 ม.

    625,280   

   (งบอบต.)

    625,280   

   (งบอบต.)

    625,280     

 (งบอบต.)

    625,280    

  (งบอบต.)

    625,280   

   (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

6 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก (สายตากแดด-นา

ค้า)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

คมนาคมสะดวก

กว้าง 4 ม            ยาว

 1,685 ,ม.หนา 0.50 ม.

   566,160    

  (งบ อบต.)

   566,160    

  (งบ อบต.)

   566,160      

(งบ อบต.)

   566,160     

 (งบ อบต.)

   566,160    

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

7 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก (สายโนนลาน - 

นาค้า) ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม ยาว 537ม.สูง

เฉล่ีย 0.50 ม.

    840,000   

  (งบ อบต.)

    840,000   

  (งบ อบต.)

    840,000     

(งบ อบต.)

    840,000    

 (งบ อบต.)

    840,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

8 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก (สายข้าง

โรงเรียน-ถนนสายตากแดด

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

 กว้าง 4 ม.ยาว1,342

ม.หนาเฉล่ีย 0.50ม.

    450,912   

   (งบอบต.)

    450,912   

   (งบอบต.)

    450,912     

 (งบอบต.)

    450,912    

  (งบอบต.)

    450,912   

   (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

25
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 26 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 ยกระดับถนน คสล.และ

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า

บ้านนายอนันต์ เศรษศรีถึง

 3 แยกโรงงานอิฐบล็อก

ผสาน ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.ยาว 50 ม.

หนา         0.15 ม.

  100,000     

(งบอบต.)

 100,000  

(งบอบต.)

 100,000  (งบ

อบต.)

 100,000  (งบ

อบต.)

 100,000  

(งบอบต.)

ความยาว  

 ยกระดับ

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล.โนน

ลาน-หนองโน ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

   กว้าง 4 ม.       ยาว

100 ม.      หนา 0.15 

ม.

    200,000   

  (งบ อบต.)

    200,000   

  (งบ อบต.)

    200,000     

(งบ อบต.)

    200,000    

 (งบ อบต.)

    200,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล.โนน

ลาน -นาน้อยวางท่อ

ระบายน ้าลอดถนนตรง

สามแยก ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

 กว้าง 5 ม.              

ยาว100 ม.       หนา 

0.15 ม.

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

โรงเรียน-ตากแดด ม.1
เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม          ยาว 

100 ม.

  200,000    

(งบอบต.)

  200,000    

(งบอบต.)

  200,000    

(งบอบต.)

  200,000    

(งบอบต.)

  200,000    

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้างถนนดิน

สายโนนลาน – หนองโน

แยกไปโศกแฝก

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม         .ยาว 

370  ม.       หนา 0.50

 ม.

 100,000    

(งบ อบต.)

 100,000    

(งบ อบต.)

 100,000    (งบ

 อบต.)

 100,000    

(งบ อบต.)

 100,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ยกระดับ

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

14 ถนน คสล. เส้นบ้านโนนลานเพ่ือให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. 3,975,000 3,975,000 3,975,000 3,975,000 3,975,000 ความยาว ประชาชนท่ีมีการ

หมู่ 1 บ้านม่วง หมู่ 4 ถนนส้าหรับการ  ยาว 1,500 ม. (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) ถนน คมนาคมสะดวก 

คมนาคมสะดวก หนา 0.15  ม. รวดเร็ว

รวดเร็ว

15 ถนน คสล. บ้านโนนลาน

หมู่ 1บ้านตลาด ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.ยาว 1,500 

ม.           หนา 0.15 ม.

3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

16 ถนน คสล. บ้านโนนลาน 

 หมู่1 –บ้านหนองโน 

ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.ยาว 1,500 

ม.หนา      0.15 ม.

3,180,000  

(งบ อบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

 3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

3,180,000   

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

27

กองช่าง

ท่ี



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

17 ถนน คสล. บ้านโนนลาน

หมู่1  เส้นตากแดด - นาค้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.   ยาว 1,000

 ม.  หนา 0.15 ม.

2,120,000  

(งบอบต.)

2,120,000  

(งบอบต.)

2,120,000  (งบ

อบต.)

2,120,000  

(งบอบต.)

2,120,000  

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

18 ถนนผิวหินคลุกบ้านโนน

ลานม.1จากนาน้อย – นา

ค้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม. ยาว 700 

ม.หนาเฉล่ีย  0.10  ม

260,400    

(งบอบต.)

260,400    

(งบอบต.)

260,400    (งบ

อบต.)

260,400    

(งบอบต.)

260,400    

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก 

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

19 ปักหลักแนวเขตแดน

ระหว่างเขตอ้าเภอบึงบูรพ์

 – เขตอ้าเภอ โพธ์ิศรี

สุวรรณ

เพ่ือป้องกันการบุก

รุก พื นท่ีของ

ประชาชน

เสาคอนกรีต 300 ต้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนแห่ง เพ่ือป้องกันการ

บุกรุก พื นท่ี
กองช่าง

20 ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร

ตาม ไร่นา

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้า เพ่ือการเกษตร

จ้านวน 12หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความลึก

ของ หนอง

น ้า

กักเก็บน ้าเพ่ือ

การเกษตร กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์ท่ี

28
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 29 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

21 วางท่อส่งน ้าเพ่ือ

การเกษตรจากคลอง

ชลประทาน –นาน้อยจรด

เขตบ้านตลาด ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้า เพ่ืออุปโภค

บริโภคเพียงพอ

ยาว 2,000 เมตรท่อ 

PVC  8 นิ ว
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวนแห่ง กักเก็บน ้าเพ่ือ

การเกาตรเพ่ือ

การอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

สายนาน้อย -สายผู้ช่วย 

ประสงค์  ค้ามา หมู่1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม รวดเร็ว

กว้าง 3  ม.ยาว 260 ม.

หนาเฉล่ีย  0.15  ม.

   48,672     

  (งบอบต.)

   48,672     

     (งบอบต.)

   48,672        

(งบอบต.)

   48,672    

(งบอบต.)

   48,672     

  (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนท่ีมี

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว
กองช่าง

23 ถนนผิวหินคลุก จากเหล่า

ใหญ่ – นาค้า หมู่1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

กว้าง 4 เมตร      ยาว 

1,200 เมตร หนา 0.10 

เมตร

 

446,440   

(งบอบต.)

  446,440    

(งบอบต.)

  446,440    

(งบอบต.)

  446,440    

(งบอบต.)

  446,440     

 (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

24 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ขนาดใหญ่ท่ีวัดป่าโนนสิม

เก่าบ้านโนนลาน หมู่ 1

เพ่ือให้บ้านโนนลาน

 หมู่ท่ี 1,9 และ 13 

มีน ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ

บ้านโนนลาน จ้านวน 3

 หมู่ คือหมู่1,9 และ 13
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 30 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

จะได้รับ

25 วางท่อระบายน ้า ซอย

บ้านนายสมจิตร พรหมทา 

     ม.3- แยกบ้านโนนลาน

 ม.1

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน

  ท่อ 60  ซ.ม.     ยาว 

100 ม.

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     (งบ 

อบต.)

100,000     (งบ

 อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)
ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังใน

หมู่บ้าน กองช่าง

26 โครงการวางท่อระบายน ้า

ข้างถนนทุกสายในหมู่บ้าน

 หมู่ 1

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมในหมู่บ้าน

 ขนาดท่อ 0.40 ม.มีท่อ

พักทุกระยะ 10 ม.

500,000    

(งบ อบต.)

500,000    

(งบ อบต.)

500,000    (งบ

 อบต.)

500,000    (งบ

 อบต.)

500,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขัง กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก สายโนนลาน ม.

1-บ้านตลาด บ้านหนองโน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม  ยาว 1,000 

ม.

      660,000    

    (งบ อบต.)

      660,000    

    (งบ อบต.)

      660,000       

 (งบ อบต.)

      660,000      

  (งบ อบต.)

      660,000    

    (งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

28 ซ่อมแซมฝายบ้านโนนลาน

 ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้ในการเกษตร
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการเกษตร

เพียงพอ

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ท่ี
เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์ งบประมาณโครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรง'ต้่าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าช่วงถนนสายไป         250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว

การเกษตร ม.1 ใช้เพ่ือการเกษตร ตากแดด ยาว1,000 ม. ขยายเขตฯ

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร ม.1
เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ถนนสายไปหนองโนยาว

 3,143 ม.
300,000       300,000       300,000         300,000        300,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

31 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ช่วงไปถนนสายไปนา

น้อย/ ยาว 3,143 ม.
785,750 785,750 785,750 785,750 785,750 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ส้าหรับ

การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

470,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

31

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ช่วงไปถนนสายไปบ้าน

ตลาดความยาว 1,855 

ม.

470,000 470,000 470,000 470,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรง'ต้่า ม.1 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

จากโรงอิฐบล็อกประสาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

34 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นไปบ้าน

หนองครก  หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 329 ม.         เสา

 11 ต้นระยะห่างเสา 30

 ม.

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าช้ใน

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

35 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าจากเส้นทางเพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าระยะทาง 2,000 ม. 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 ความยาว ประชาชนมีไฟฟ้า

บ้านม่วงงาม ม. 10 – บ้าน ใช้เพ่ือการเกษตร ขยายเขตฯ ใช้ในการเกษตร

หมากยาง ม.3 อย่างท่ัวถึง

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรจากโรงเรียน

บ้านโนนลาน ม.1-นาตาก

แดด

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 1,500  ม. 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณเป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)

32



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

37 ขยายเขตไฟฟ้าแรง'ต้่า   

บ้านโนนลาน หมู่ 1- บ้าน

ม่วง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ยาว 1,500 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

38 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การการเกษตร สายบ้าน

โนนลานหมู่ 1 - บ้านตลาด

 ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 1,500 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

39 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร สายบ้านโนน

ลานหมู่ 1. บ้านหนองโน

ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 1,500 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรบ้านโนนลาน 

สายนาค้า -นาตากแดด

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 1,700 เมตร 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

33

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564 2565

(KPI)

41 ก่อสร้างยกระดับถนน 

คสล.สายดอนปู่ตา หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

กว้าง 3 ม.ยาว      76 ม. 761,092    (งบ

 อบต.)

761,092    (งบ

 อบต.)

761,092    (งบ 

อบต.)

761,092    (งบ

 อบต.)

761,092    (งบ

 อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

42 ก่อสร้างยกระดับถนน 

คสล.ซอยบ้าน นาง

ระเบียบ บุญปัญญาด้าน

ตะวันตก   หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.         ยาว  

70  ม.

     70,100   

  (งบ อบต.)

     70,100   

  (งบ อบต.)

     70,100     

(งบ อบต.)

     70,100     

(งบ อบต.)

     70,100   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

43 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกสายวัดป่าสันติ

นิมิตร เช่ือมถนนทางหลวง

 บ้านม่วง หมู่3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.         ยาว  

400 ม..

130,000   

(งบอบต.)

130,000   

(งบอบต.)

130,000   (งบ

อบต.)

130,000   (งบ

อบต.)

130,000   

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

44 วางท่อระบายน ้าถนนเส้น

กลางหมู่บ้าน และรอบ

หมู่บ้านหมากยาง หมู่3

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าท่วมขังายใน

หมู่บ้าน

ปริมาณงาน   ø 0.40 

ม.            ยาว 1,600

 ม.

   600,000    

(งบ อบต.)

     600,000  

  (งบ อบต.)

     600,000    

(งบ อบต.)

   600,000    

(งบ อบต.)

     600,000  

  (งบ อบต.)

ความยาว

ท่อส่งน ้า

น ้าไม่ท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน
กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

34

โครงการ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

45 ก่อสร้างถนน คสล.(สาย

แยกปู่ตา ข้างวัดบ้าน

หมากยาง หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

กว้าง 4 ม.         ยาว 

150 ม.       หนา 0.15

 ม.

      91,000    

 (งบอบต.)

      91,000    

 (งบอบต.)

      91,000     

(งบอบต.)

      91,000     

(งบอบต.)

      91,000    

 (งบอบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

46 ขุดลอกหนองช้างตาย  หมู่

 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการเกษตร

ขนาดกว้าง 111ม.ยาว 

 190  ม      .ลึกเฉล่ีย 3

 ม.

4,813,000   

(งบอบต.)

4,813,000   

(งบอบต.)

4,813,000   

(งบอบต.)

4,813,000   

(งบอบต.)

4,813,000   

(งบอบต.)

จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือท้า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

47 ขุดลอกหนองสองห้อง     

 หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการเกษตร

กว้าง35  ม       .ยาว 

37 ม.          ลึกเฉล่ีย 

3 ม.

   288,600    

(งบอบต.)

   288,600    

(งบอบต.)

   288,600    

(งบอบต.)

   288,600    

(งบอบต.)

   288,600    

(งบอบต.)
จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือท้า

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

48 ติดตั งเคร่ืองกรอง

น ้าประปาหมู่บ้าน หมู่.3

เพ่ือให้มีน ้าใช้ทุก

ครัวเรือน
จ้านวน 1 เคร่ือง  100,000   

(งบ อบต.)

 100,000      

(งบอบต.)

 100,000  (งบ 

อบต.)

 100,000  (งบ

 อบต.)

 100,000    

(งบ อบต.)

จ้านวน

เคร่ือง

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในครัวเรือน

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

35

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

49 โครงการติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้า หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ขนาด 100 K.V.A.กิโล

โวลย์ แอม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100มี

ไฟฟ้าใช้
เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างศาลา

ประชาคม ประจ้าหมู่บ้าน

 หมู่.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ร่วมกัน

จ้านวน 1 หลัง    300,000    

 (งบ อบต.)

   300,000    

 (งบ อบต.)

   300,000     

(งบ อบต.)

   300,000     

(งบ อบต.)

   300,000    

 (งบ อบต.)

จ้านวน     

1หลัง

ประชาชนมี

สถานท่ี

ประกอบ

กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

51 วางท่อประปาจากหนอง

สองห้องลงมาท่ีวัดป่าสันติ

นิมิตร บ้านหมากยาง ม.3

เพ่ือแก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังในหมู่บ้าน

ปริมาณงานø      0.40

 ม.ยาว 800 ม.

    200,000   

 (งบ อบต.)

    200,000   

 (งบ อบต.)

    200,000    

(งบ อบต.)

    200,000    

(งบ อบต.)

    200,000   

 (งบ อบต.) ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

หมากยาง ม.3 จากวัดป่า 

สันตินิมิตร ไปหนองสอง

ห้อง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.  ยาว 900ม.

 หนา 0.15 ม.
-    300,000    

  (งบ อบต.)

   300,000      

(งบ อบต.)

   300,000     

 (งบ อบต.)

   300,000    

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

36

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

2561 2562 2563 2564 2565
(KPI) จะได้รับ

53   โครงการก่อสร้างถนน

ดินบดอัดเกล่ียเรียบผิวหิน

คลุกหน้าบ้านนายนิรันดร์ 

วงศ์จอม ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.          ยาว 

400  ม.

     880,000   

 (งบอบต.)

     880,000   

 (งบอบต.)

     880,000    

(งบอบต.)

     880,000    

(งบอบต.)

     880,000   

 (งบอบต.)

ความยาว

ถนน
ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

54 ยกระดับถนน คสล.หน้า

บ้านคุณหมอระเบียบ บุญ

ปัญญาถึง หน้าบ้านนาง

วิบูลย์ศรี  ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3  ม.          ยาว

 70ม.

    110,000   

 (งบ อบต.)

    110,000   

 (งบ อบต.)

    110,000    

(งบ อบต.)

    110,000    

(งบ อบต.)

    110,000   

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

55 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ถนนดอนปู่ตา-หนองครก 

 ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

ท่อเมนขนาด 3 นิ วยาว 

800 ม.

    100,000  

 งบ อบต.)

     100,000  

 งบ อบต.)

     100,000   

งบ อบต.)

   100,000   

งบ อบต.)

    100,000  

 งบ อบต.)

ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

56 ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร

จากวัดป่าสันตินิมิตรไป

หนองสองห้อง ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
ยาว 1,000 ม. 300,000       300,000       300,000         300,000        300,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใน

การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

37

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

57 เคร่ืองกรองน ้าด่ืม 1 

เคร่ืองราคา 300,000 

บาทขึ นไป ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าด่ืมท่ีสะอาดถูก

หลักอนามัย

จ้านวน 1 เคร่ือง 300,000     

(งบ อบต.)

300,000     

(งบ อบต.)

300,000     (งบ 

อบต.)

300,000     (งบ

 อบต.)

300,000     

(งบ อบต.)
จ้านวน

เคร่ือง

ประชาชนมีน ้า

ด่ืม  สะอาดถูก

อนามัย

กองช่าง

58 ขยายท่อเมนประปา

ทางเข้าดอนปู่ตาหมู่บ้าน 

หมู่3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภคอย่าง

พอเพียง

  109,000     

(งบ อบต.)

  109,000     

(งบ อบต.)

  109,000     

(งบ อบต.)

  109,000     

(งบ อบต.)

  109,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

พอเพียง

กองช่าง

59 ขยายท่อเมนประปา

ทางเข้าหมู่บ้าน ถนน

หนองสองห้องข้างวัดป่า

สันตินิมิต  หมู่3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภคอย่าง

พอเพียง

ยาว 1,939 เมตร 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

60 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าสาม

แยกถนนหลวง- หนอง

สองห้อง ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 338 เมตร       เสา

 13 ต้น ระยะหางเสา 

30 เมตร

130,000       130,000       130,000         130,000        130,000       ความยาว

ขยายเขต

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

38

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

61 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

หนองสองห้อง-ทางหลวง

หมายเลข 2087) ม. 3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4ม. ยาว     500 

ม.หนา0.15 ม.

   880,000     

(งบอบต.)

   880,000     

(งบอบต.)

   880,000     

(งบอบต.)

   880,000     

(งบอบต.)

   880,000     

(งบอบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

62 ก่อสร้างประปาขนาด

กลางบ้านหมากยาง ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างท่ัวถึง

จ้านวน 1 แห่ง 2,300,000  

(งบอบต.)

2,300,000  

(งบอบต.)

2,300,000  (งบ

อบต.)

2,300,000  

(งบอบต.)

2,300,000  

(งบอบต.)

จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคพอเพียง

กองช่าง

63 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า

ถนนดอนปู่ตา หนองครก 

 ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
ระยะทาง 700 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

64 ปรับปรุงถนน คสล.สาย

วัดป่าสันตินิมิต-บ้านนาง

ระเบียบ บุญปัญญา ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.          ยาว 

80 ม.        หนา 0.15 

ม.

 106,560    

(งบอบต.)

106,560    

(งบอบต.)

106,560    (งบ

อบต.)

106,560    

(งบอบต.)

106,560   

(งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ตัวช้ีวัด (

39

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

65 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้าน ม่วง ม.4  - บ้าน

ตลาด บ้านหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

      กว้าง 4 ม.   ยาว 

1,484 ม. หนา 0.15 ม.

        -  1,992,896  

(งบ อบต.)

1,992,896  (งบ

 อบต.)

1,992,896  

(งบ อบต.)

1,992,896  

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

66 44,502        44,502        44,502           44,502          44,502        
(งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.) (งบอบต.)

67 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ไปประปาร่องปู่ตา ม.4
เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

      กว้าง 4 ม.   ยาว 

247 ม. หนา 0.15 ม.

     330,560  

   (งบอบต.)

      330,560 

    (งบอบต.)

      330,560   

   (งบอบต.)

     330,560   

     (งบอบต.)

     330,560  

   (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล.        

(ข้าง รพ.สต.ม่วง) ม.4
เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

    กว้าง  3 ม.  ยาว 42

 ม. หนา 0.15 ม.

    55,944    

 (งบ อบต.)

     55,944   

  (งบ อบต.)

      55,944     

(งบอบต.)

     55,944     

(งบอบต.)

      55,944  

   (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

40

ความยาว

ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ไปประปาใหม่ ม.4

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

     กว้าง  3 ม.  ยาว 

247 ม.  หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ

กองช่าง



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน               41 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

69 ขุดลอกหนองผ้าเขียว  ม.4 เพ่ือให้ประชาชนมี

แหล่งน ้าใช้ในการ

ท้าการเกษตร

กว้าง34 ม.ยาว1,484,ม 

 ลึกเฉล่ีย      3 เมตร

 2,635,584   

(งบอบต.)

 2,635,584  

(งบอบต.)

 2,635,584  (งบ

อบต.)

 2,635,584   

(งบอบต.)

 2,635,584  

(งบอบต.)
จ้านวนผู้ใช้

ประโยชน์

สามารถกักเก็บ

น ้าไว้ใช้ใน

หน้าแล้งเพ่ือท้า

การเกษตร

กองช่าง

70

71 โครงการปรับปรุงูมิทัศน์

รอบหมู่บ้าน  ม.4

เพ่ือให้ชุมชนมีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม 

สะอาด

รอบหมู่บ้าน   100,000    

(งบอบต.)

  100,000    

(งบอบต.)

  100,000    (งบ

อบต.)

  100,000    

(งบอบต.)

  100,000    

(งบอบต.)
จ้านวนแห่ง ชุมชนมีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม 

สะอาด สวยงาม

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น

บ้านม่วง หมู่ 4-ประปา

หมู่บ้าน

กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. 2,400,000   

(งบ อบต.)

2,400,000   

(งบ อบต.)

2,400,000   

(งบ อบต.)

2,400,000   

(งบ อบต.)

   200,000     

(งบ อบต.)

   200,000     

(งบ อบต.)

   200,000    

 (งบ อบต.)

จ้านวนแห่ง72 เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้ในการเกษตร
ประชาชน หมู่ 4    200,000    

 (งบ อบต.)

   200,000    

 (งบ อบต.)

โครงการเจาะบ่อบาดาล

เพ่ือการเกษตร ม.4

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนน ส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

งบประมาณ

2,400,000   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

โครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

73 ชยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร ม.4. จ้านวน  2

 เส้น

1. บ้านม่วง ม.4-ประปา

หมู่บ้าน

2.บ้านม่วง ม.4 -บ้านตลาด 

ต้าบลเสียว

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน ม.4

75 ประชาชนมีน ้าด่ืม

ท่ีสะอาดถูกหลัก

 อนามัย

จ้านวนจุด มีความส่อง

สว่างพอเพียง

ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

ปีละ 1 ครั ง 300,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพ่ือให้มีความส่อง

สว่าง พอเพียง

ภายในหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงระบบ

โรงน ้าด่ืมของหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือให้ระบบมี

มาตรฐานย่ิงขึ น

300,000 300,000 300,000 จ้านวนแห่ง

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

42

โครงการ งบประมาณ

จ้านวนแห่ง500,000 500,000500,000500,000จ้านวน 2 เส้นละ

250,000 บาท

500,000เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

300,000 กองช่าง



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 43 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

76 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต้่ารอบหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

เส้นทางรอบหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

เส้นโนนปู่ตา – สุดสาย

ถนน หมู่4

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตรยาว 1,269

 เมตร หนา0.15 ม.

2,538,000 2,538,000 2,538,000 2,538,000 2,538,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนใข้ในการ

คมนาคม

กองช่าง

78 ถมท่ีสาธารณะหนองผ้า

เขียว ม. 4

เพ่ือใช้เป็นท่ี

สาธารณะประโยชน์

ของชุมชน

จ้านวน 1 ไร่ 169,600 169,600 169,600 169,600 169,600 จ้านวนแห่ง ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

กองช่าง

79 ขุดลอกร่องปู่ตา ม.4 เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในหน้าแล้งและการ

เษตร

กว้าง 20 เมตร         

ยาว 200 เมตร

100,.000 100,.000 100,.000 100,.000 100,.000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้เพียงพอใน

การเกษตร

กองช่าง

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

*80  ก่อสร้างถนน คสล.จากส่ี

แยก บ้านโนนแดง -หนอง

หินอ้ม ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

     กว้าง  4 ม.          

 ยาว 1,350 ม.      

หนา 0.15 ม.

 - 1,806,707  

(งบอบต.)

1,806,707  (งบ

อบต.)

1,806,707  

(งบอบต.)

1,806,707  

(งบอบต.)

จ้านวนแห่ง ประชาฃนท่ีมี

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

81

82 ถนนดินจากแยกบริเวณ
ท่ีดิน นายวาระ ยืนยงค์-
บ้านสองห้อง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.           ยาว 

 500 ม.

   37,500     

(งบ อบต.)

    37,500    

 (งบ อบต.)

   37,500     

(งบ อบต.)

   37,500     

(งบ อบต.)

   37,500     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาฃนท่ีมี

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กว้าง 5 เมตร         

ยาว 1,062 ม.        

หนา 0.15 ม.

 1,842,147 

(งบอบต.)

 1,842,147 

(งบอบต.)

 ก่อสร้างถนน คสล.จากส่ี

แยก บ้านโนนแดง-ร่องค้า

น้อย ม.5

 1,842,147 

(งบอบต.)

44

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ท่ี วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความยาว

ถนน

ประชาฃนท่ีมี

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

โครงการ

 1,842,147 

(งบอบต.)

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

 1,842,147 (งบ

อบต.)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

83 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 

พร้อมหม้อแปลง จากบ้าน

โนนแดง -วัดป่า ทองค้า 

ม.5

 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

  400,000    

(งบ อบต.)

  400,000    

(งบ อบต.)

  400,000    

(งบ อบต.)

  400,000    

(งบ อบต.)

  400,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

84  ก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านโนนแดง หมู่5-  บ้าน

หนองคูใหม่ ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.ยาว1,991ม.

หนา 0.15

  3,536,016    

(งบ อบต.)

  3,536,016    

(งบ อบต.)

  3,536,016    

(งบ อบต.)

  3,536,016    

(งบ อบต.)

  3,536,016    

(งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนใข้ในการม

นาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กองช่าง

85  ก่อสร้างถนนดิน สาย

หนองหินอัม  ม. 5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตรยาว  

1,350 เมตร         หนา

เฉล่ีย 0.50 เมตร

  2,397,600   

(งบ อบต.)

  2,397,600   

(งบ อบต.)

  2,397,600   

(งบ อบต.)

  2,397,600   

(งบ อบต.)

  2,397,600   

(งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนใข้ในการม

นาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด   

(KPT)

45



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 46 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

จะได้รับ

86 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า 

คสล.(สายทางหลวง

หมายเลข 2087) ม.5

เพ่ือป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน
ปริมาณ Ø0.40x 102 

ม.

    84,804      

(งบ อบต.)

    84,804      

    (งบ อบต.)

    84,804      

(งบ อบต.)

    84,804      

(งบ อบต.)

    84,804      

(งบ อบต.)
ความยาว

ท่อระบายน ้า

สามารถระบาย

น ้าไม่มีน ้าท่วม

ขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

เกล่ียเรียบทิศตะวันออก

รอบนอก หมู่บ้าน - ท้านบ

ร่องค้าน้อย ม. 5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 5 ม.         ยาว 

1,000 ม.      สูงเฉล่ีย 

0.50 ม.

 125,000    

(งบ อบต.)

 125,000    

(งบ อบต.)

125,000    (งบ

 อบต.)

125,000    (งบ

 อบต.)

125000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

ประชาชนมี

ถนนใข้ในการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

เกล่ียเรียบ(สายบ้านโนน

แดง - ท้านบร่อง ค้าน้อย 

 ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.ยาว 1,500 

ม.สูงเฉล่ีย 0.50ม.
279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมี

ถนนใข้ในการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

เกล่ียเรียบ บ้านโนนแดง 

ม.5 - วัดป่าทองค้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนน ส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม. 1,180 ม.สูง

เฉล่ีย 0.50ม.

 220,000     

(งบ อบต.)

 220,000     

(งบ อบต.)

 220,000     

(งบ อบต.)

 220,000     

(งบ อบต.)

 220,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนใข้ในการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

วัตถุประสงค์โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณท่ี



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

จะได้รับ

90 ก่อสร้างถนนดิน

สายบรอบหมู่บ้าน ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม          .ยาว 

180 ม.สูงเฉล่ีย 0.50 ม.

     33,480   

 (งบ อบต.)

 33,480       

  (งบ อบต.)

 33,480         

(งบ อบต.)

 33,480         

(งบ อบต.)

      33,480  

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมีการ

คมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

91

92

93     50,000    

   (งบ อบต.)

   50,000     

  (งบ อบต.)

    50,000       

(งบ อบต.)

    50,000      

(งบ อบต.)

 ความยาว

ท่อส่งน ้า

1,886,112    

  (งบ อบต.)

 เสริมคันคูร่องน ้าค้าน้อย 

 ม.5

เพ่ือให้มีน ้าใช้อย่าง 

เพียงพอ

 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านโนนแดง - ร่องค้าน้อย

 ม.5

กว้าง  5 ม.         ยาว 

150 ม.        สูงเฉล่ีย 3

 ม.

    150,000   

  (งบ อบต.)

ยาว 600 ม.ขยายเขตท่อเมนประปา

จาก บ้านโนนแดง ม.5 -

วัดป่าทองค้า

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

47

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

กองช่าง1,886,112       

( งบ อบต.)

กว้าง  4 ม.         ยาว 

1,062 ม.     หนา 0.15

 ม.

 1,886,112   

  (งบ อบต.)

1,886,112    

(งบ อบต.)

 150,000      

 (งบ อบต.)

กองช่าง

ความยาว

ถนน

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ความยาว

ถนน

 50,000       

(งบ อบต.)

1,886,112      

(งบ อบต.)

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว 150,000     

(งบ อบต.)

 150,000        

(งบ อบต.)

 150,000       

 (งบ อบต.)

เพ่ิมให้สามารถเก็บ

กักน ้าในปริมาณท่ี

มากขึ น

กองช่าง

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

94 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

ท้านบ ร่องค้าน้อย (วัดป่า

ทองค้า) สายโนนแดง -

หนองคูใหญ่ ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนน ส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม           .ยาว

 450 ม.        หนา 

0.15 ม.

  - 200,000      

(งบ อบต.)

200,000      (งบ

 อบต.)

200,000      

(งบ อบต.)

200,000      

(งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเรว

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนสาย หนองคูใหม่     

 ม.15-โรงเรียนบ้านม่วง   

ม.5(ด้านหลัง)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.        ยาว 

600 ม.       หนา 0.15

 ม.

300,000     

(งบ อบต.)

300,000     

(งบ อบต.)

300,000     (งบ

 อบต.)

300,000     

(งบ อบต.)

300,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนสายบ้านโนนแดง ม.5 

  - ถนนร่องค้าน้อยบ้าน

โนนแดง ม.5 เช่ือมแยกปู่ตา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.          ยาว 

 300 ม.      หนา 0.15

 ม.

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    (งบ

 อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน
ประชาชนมี

ถนนการ

คมนาคมสะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้านหนองคู.ใหม่ ม.15--

บ้านโนนแดง ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

 กว้าง 4  ม.       ยาว

1,700 ม.      หนา 

0.15 ม.

 3,400,000   

  (งบ อบต.)

 3,400,000   

  (งบ อบต.)

 3,400,000     

(งบ อบต.)

 3,400,000     

(งบ อบต.)

 3,400,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

48

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย     (ผลผลิต

ของโครงการ)

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

98 ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก

สายเข้าท่ีพักสสงฆ์ วัดป่า

ทองค้า ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

สัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.   420,000      

(งบ อบต.)

   420,000     

 (งบ อบต.)

   420,000      

(งบ อบต.)

   420,000      

(งบ อบต.)

    420,000    

  (งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนผิวหิน
คลุกพร้อม วางท่อระบาย

น ้าสองข้างทาง จากบ้าน

โนนแดงหมู่ 5 -ท้านบร่อง

ค้าน้อย

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม. ยาว 862ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 320,664      

(งบ อบต.)

320,664      

(งบ อบต.)

 320,664      

(งบ อบต.)

 320,664      

(งบ อบต.)

  320,664     

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

100 ก่อสร้างถนนผิวหิน
คลุกจากบ้านโนนแดง 
หมู่5-ส่ีแยกเตาถ่าน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 5 ม.         ยาว 

1,200 ม.      หนาเฉล่ีย

 0.10 ม.

   558,000    

 (งบ อบต.)

   558,000    

 (งบ อบต.)

    558,000     

(งบ อบต.)

    558,000    

 (งบ อบต.)

    558,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

101 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้านบ
ร่องค้าน้อยให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว ม.5

เพ่ือให้เป็นท่ี

พักผ่อนของคนใน

ชุมชน

 100,000   

(งบอบต.)

 100,000   

(งบอบต.)

 100,000   (งบ

อบต.)

 100,000   

(งบอบต.)

 100,000   

(งบอบต.)
จ้านวนแห่ง ประชาชชนมี

สถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

49

โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ตัวช้ีวัด   (KPI) 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

102 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ขนาดใหญ่ ม.5

ตามแบบมาตรฐาน

103 ยกระดับถนน คสล. 
จากบ้านโนนแดง ม..5-
 หนองหินอ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็วขึ น

กว้าง 4 ม.          ยาว 

 50 ม.        หนา 0.15

 ม..

 100,000    

(งบ อบต.)

100,000    

(งบ อบต.)

100,000    (งบ

 อบต.)

100,000    (งบ

 อบต.)

100,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

104 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบ้านโนน

แดง ม.5-บ้าน หนองคูใหม่

 ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็วขึ น

กว้าง 0.50 ม.(สองข้าง)

 ยาว 392 ม. หนาเฉล่ีย

 0.15 ม.

 196,000     

(งบ อบต.)

 196,000     

(งบ อบต.)

 196,000     

(งบ อบต.)

 196,000     

(งบ อบต.)

 196,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

105 ยกระดับถนน คสล. หน้า

กองทุนหมู่บ้าน ม.5
เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็วขึ น

กว้าง 4 ม.          ยาว 

250 ม.

     625,000  

 (งบอบต.)

    625,000   

    (งบอบต.)

    625,000     

  (งบอบต.)

    625,000    

 (งบอบต.)

 625,000      

 (งบอบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน

ในเขตพื นท่ี

ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

กองช่างเพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

งบประมาณ

  2,000,000  

  (งบ อบต.)

โครงการ

  2,000,000  

  (งบ อบต.)

50

  2,000,000  

  (งบ อบต.)

  2,000,000    

(งบ อบต.)

  2,000,000    

(งบ อบต.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

.

กว้าง 4 ม.   ยาว 300 

ม.   หนา 0.15 ม.

     636,000 

(งบ อบต.)

 636,000      

(งบ อบต.)

     636,000 

(งบ อบต.)

    636,000 

(งบ อบต.)

    636,000 

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ปรับปรุงถนนผิวหินคลุก  

จากท้านบร่องค้าน้อย -ส่ี

แยกเตาถ่าน

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

108

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. จาก

เส้นแยกดอนปู่ตา  หมู่ 10

 - ทพนบร่องค้าน้อย ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

    148,800   

 (งบ อบต.)

     45,000   

 (งบ อบต.)

ขยายคันคูท้านบร่องค้า

น้อย     หมู่ 5

       45,000    

(งบ อบต.)

     45,000    

(งบ อบต.)

     45,000   

 (งบ อบต.)

  148,800     

(งบ อบต.)

    148,800     

(งบ อบต.)

    148,800    

 (งบ อบต.)

107 ความยาว

คันคู
กองช่าง

โครงการ งบประมาณ

กว้าง 4 ม          .ยาว 

400  ม.      หนาเฉล่ีย 

0.10.  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

51

106

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในหน้าแล้งและเพ่ือ

การเกษตร

กว้าง 6 ม.   ยาว 250 

ม.   หนา 0.50 ม.

     45,000   

   (งบอบต.)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

  148,800   

(งบ อบต.)

เพ่ือให้

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในการเกษตร



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

109 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายไปดอนป่าช้า ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  3  เมตร    ยาว 

825 เมตร       หนา 

0.15 เมตร

  1,069,236    

 (งบ อบต.)

   1,069,236   

    (งบ อบต.)

   1,069,236   

(งบ อบต.)

 1,069,236   

(งบ อบต.)

1,069,236   

(งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

.กองช่าง

110 ก่อสร้างถนน คสล    
(สาย รพ.สต. บ้าน
บัวหุ่ง) ม. 7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

 กว้าง 5  ม    ยาว 465

 ม.   หนา 0.15 ม.
  -    120,000    

   (งบ อบต.)

   120,000      

 (งบ อบต.)

   120,000    

(งบ อบต.)

   120,000    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

 คมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนดินเป็น
ผิวหินคลุก( จากทาง
หลวง หมายเลข 
2349-คลองส่งน ้า)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.         ยาว 

830 ม.       หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.

 278,880 (งบ

 อบต.)

 278,880      

(งบ อบต.)

 278,880 (งบ 

อบต.)

 278,880 (งบ 

อบต.)

 278,880 (งบ

 อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

 คมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนดินรอบ
ป่าช้า ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม. ยาว 275 ม.

หนา 0.10 ม.

    100,000   

  (งบ อบต.)

    100,000   

  (งบ อบต.)

    100,000     

(งบ อบต.)

   100,000     

(งบ อบต.)

   100,000    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

 คมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ งบประมาณ

52

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

113 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ไปดอนป่าช้า เส้นหน้า
บ้าน นางศรีนวล อินทา

 ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  2 ม.  ยาว 823 

ม.  หนา 0.15 ม.

150,000 (งบ 

อบต.)

  150,000     

(งบ อบต.)

   150,000     

(งบ อบต.)

   150,000     

(งบ อบต.)

   150,000    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

114 ยกระดับพื นร่อง
ระบายน ้ารอบหมู่บ้าน
 ม.7

เพ่ือป้องกันปัญหา

น ้าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กว้าง 30  ม.       ยาว 

500 ม.

     75,000   

 (งบ อบต.)

     75,000   

 (งบ อบต.)

     75,000    

(งบ อบต.)

     75,000    

(งบ อบต.)

     75,000   

 (งบ อบต.)

ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

ป้องกันปัญหา

น ้าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน

.กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก

เส้นทางบ้าน นายเกษตร 

จิตจง คลองชลประทาน 

ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหนับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.  ยาว 1,800

 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 500,000 (งบ

 อบต.)

 500,000      

(งบ อบต.)

 500,000 (งบ 

อบต.)

 500,000 (งบ 

อบต.)

 500,000 (งบ

 อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนน คสล.จาก

เส้นทางเข้าวัดป่าเนรัญชรา

 ป่าช้าสาธารณะประโยชน์

(ข้าง รพ.สต.หนองคูใหญ่)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.          ยาว 

 1,500 ม.    หนา 0.10

 ม.

 3,000,000 

(งบ อบต.)

 3,000,000     

 (งบ อบต.)

 3,000,000 (งบ 

อบต.)

 3,000,000 (งบ

 อบต.)

 3,000,000 

(งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

53

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

117 ไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่าง

ตามถนนจากนายไสว งาม-

เจริญทางเข้าวัดป่าเนรัญชรา

 ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าท่ัวถึง

เสา 10 ต้นโคมไฟส่อง

สว่างพร้อมสาย

สว่างพร้อมสาย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

118 ก่อสร้างถนน คสล. สายไป 

เส้นทางหลวง- คลอง

ชลประทาน ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร         ยาว 

830เมตร        หนา0.15 

เมตร

 1,660,000    

(งบ อบต.)

 1,660,000    

(งบ อบต.)

 1,660,000    

(งบ อบต.)

 1,660,000    

(งบ อบต.)

 1,660,000    

(งบ อบต.)

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน 

ส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก

 รวดเร็ว

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนน

ทางหลวง -ร่องหมาแจะ ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม. ยาว1,644 ม.

 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 3,288,000     

 (งบ อบต.)

 3,288,000     

 (งบ อบต.)

 3,288,000      

(งบ อบต.)

 3,288,000      

(งบ อบต.)

 3,288,000     

 (งบ อบต.)

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน

ส้าหรับการ

คมนาคม สะดวก

รวดเร็ว

กองช่าง

120 ปรับปรุงร่องระบายน ้าเสีย

รอบหมู่บ้าน ม.7
เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ การ

คมนาคม สะดวก 

รวดเร็ว

ยาว 431 เมตร หนา 0.05

 ม.

346,400    (งบ

 อบต.)

346,400    (งบ

 อบต.)

346,400    (งบ 

อบต.)

346,400    (งบ 

อบต.)

346,400    (งบ

 อบต.)

ความยาว

ร่องระบายน ้า

ป้องกันและ

แก้ปัญหาน ้าท่วม

ขังในหมู่บ้าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

54
รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

121 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นถนนหลวง-

ร่องหมาแจะ  ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 1,644 เมตร 

จ้านวน 44 ต้น

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

122 ติดตั งหลอดไฟส่องสว่าง 

เส้นบ้านนายไสว งาม

เจริญ-รพ.สต. หนองคูใหญ่

 ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มา ได้

สะดวกและปลอดภัย

จ้านวน 4 จุด 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ส่อง

สว่างอย่าง

ท่ัวถึงและ

ปลอดภัย

กองช่าง

123 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรเส้นบ้านนาย

เสถียร อินเสา -ป่าช้า ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 547 เมตร จ้านวน 

14 ต้น
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้าฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใชเพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

124 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นบ้านนาย

สิงห์ประดาสุข-คลองส่งน ้า

 ด้านทิศตะวันออก

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ยาว 1,400 เมตร   

จ้านวน 36 ต้น
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้าฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ

55

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

125 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเส้น

บ้านนางต๋ิว แก้วกล้า-ป่า

ช้าหมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 723  ม.จ้านวน 19

 ต้น

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

126 ติดตั งหลอดไฟฟ้าส่อง
สว่างจากหน้า อบต.
เป๊าะ- รพ.สต.หนองคู
ใหญ่ ม.7

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ี

เพียงพอ ป้องกัน

อุบัติเหตุตามท้อง

ถนน

ยาว 320 ม. จ้านวน 8 

จุด

  122,000     

(งบ อบต.)

  122,000     

(งบ อบต.)

  122,000     

(งบ อบต.)

  122,000     

(งบ อบต.)

  122,000     

(งบ อบต.)
จ้านวนจุด ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง

และช่วย

ป้องกันอุบัติเหตุ

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนน คสล.    
นางต๋ิว แก้วกล้า-ป่าช้า
 หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

และปลอดภัย

กว้าง 4 ม.         ยาว 

651 ม.     หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

1,302,000   

(งบ อบต.)

1,302,000   

(งบ อบต.)

1,302,000   

(งบ อบต.)

1,302,000   

(งบ อบต.)

1,302,000   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

128 ก่อสร้างศูนย์ทอผ้าไหม หมู่7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000จ้านวน 1 หลัง กองช่างเพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีฝึกอาชีพ

รวมกลุ่มทอผ้าไหม

ในชุมชน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ประชาชนมี

อาชีพเสริมและ

มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ น

จ้านวนผู้ใช้

ประโยชน์

56

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

129 ก่อสร้างระบบประปา

ขนาดใหญ่ ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้างคลองส่ง

น ้าเพ่ือการเกษตร (คลอง

ซอย) ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคท่ีเพียงพอ

  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภคท่ีเพียงพอ

กองช่าง

131 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

และการเกษตร

ช่วงสายบ้านนายล้อม-

บ้านนายเท่ียง/ความยาว

 60ม.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

132 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร

 ช่วง รพ.สต.หนองคู-.

บัวหุ่ง/ความยาว 967ม.
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

57
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณโครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

133 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.7 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ซอยบ้านนายเสถียร-ป่า

ช้าความยาว 547ม.

จ้านวน14ต้น

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

134 ยกระดับถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (หน้าบ้านนาย

บุญยังดวงไชย) ม.8

แก้ปัญหาน ้าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน

กว้าง 5 ม.         ยาว 

70ม.

 125,595   

(งบ อบต.)

125,559       

 (งบ อบต.)
125,597 125,598 125,599 ความยาว

ยกระดับ

ป้องกันน ้าท่วม

ขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

135 ก่อสร้างร่องระบายน ้า

ด้านข้างบ้านนางก้่า ชิณ

พันธ์ - สามแยก สวนนาง

ทองค้า สุทธสนธ์ิ) ม.8

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กว้าง 40  ม.       ยาว 

200 ม.     หนาเฉล่ีย 

0.30 ม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว

ท่อส่งน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

.

.

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

โครงการ

58



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

136 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า

ภายในหมู่บ้าน 1 จุด 

(หน้าบ้านสุทิน สาสังข์  

ทางโค้ง)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
400,000       400,000       400,000         400,000        400,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือน อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

137 ขยายหลอดไฟฟ้าส่อง

สว่างท่ีสาธารณะ 3จุด 

ดังนี       1) เสาไฟฟ้า

ด้านข้างสวนนายสะอาด   

  2) เสาไฟฟ้าด้านข้าง

บ้านนายทองใบ งามเจริญ 

      3) ถนนทางโค้งหน้า

บ้านนายสุทิน สาสังข์) ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ตามจุดส้าคัญๆต่าง 

เพ่ือป้องกัน

อุบัติเหตุและการ

โจรกรรม

400,000       400,000       400,000         400,000        400,000       จ้านวนแห่ง ประชาชนมี

ไฟฟ้าส่องส่ว่าง

ตามจุดส้าคัญๆ

ลดความเส่ียง

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

.

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

59



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 60 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

138

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร (เสาไฟฟ้านาย

สมศรี ดวงชัย-ดอนปู่ตา

บ้านขี เหล็ก) ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

400,000       400,000       400,000         400,000        400,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

139 ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านขนาดกลาง ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคอย่างเพียงพอ

  จ้านวน  1  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค 

บริโภคท่ีเพียงพอ

กองช่าง

140 ปรับปรุงร่องระบายน ้า

ขนาดใหญ่หน้าบ้านนาย

ถวิล ชินพันธ์ ถึงหน้ายุ้ง

ฉาง นายศิลา แก้วชัย ม.8

เพ่ือแก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กว้าง 0.60 ม.         

ยาว 200 ม.
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

141 โครงการต่อเติมปรับปรุง

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมร่วมกัน

จ้านวน 1 หลัง 100,000       100,000       100,000         100,000        100,000       จ้านวนครั ง

ท่ีเข้าใช้

สถานท่ี

ประกอบ

กิจกรรม

ประชาชนใน

เขตพื นท่ีได้มี

สถานท่ีในการ

ประกอบ

กิจกรรมร่วมกัน

ของหมู่บ้าน

กองช่าง

เพ่ิมหลอดไฟส่องสว่างใน

หมู่บ้าน ม.8 จ้านวน  2 

จุด      1) เสาหน้าบ้าน  

นางสัมฤทธ์ิ งามเจริญ      

           2) เสาหน้าบ้าน  

 นางเขียน งามศิริ

เพ่ือมีไฟฟ้าส่อง

สว่างตามหมู่บ้าน 

จุดส้าคัญ จุดเส่ียง

ต่างๆ

จ้านวน 2 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี

ไฟฟ้าส่องส่ว่าง

ตามจุดส้าคัญๆ

ลดความเส่ียง

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

.

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

142

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

61



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

143 ร่องระบายน ้า คสล. ฝา

ปิดจากสามแยกบ้านนาง

ทองค้า สุทสนธ์ิ – ส่ีแยก

บ้านผู้ช่วยบุญมา สุวรรณ

ค้า  หมู่ 8

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ขังในหมู่บ้าน/ชุมชน

ยาว 183 เมตร 117,255       117,255       117,255         117,255        117,255       ร่องระบาย

น ้าได้

มาตราฐาน

ตามแบบ

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังตามท้อง

ถนนและ

ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

144 ร่องระบายน ้า คสล. ฝา

ปิดจากส่ีแยกบ้านนาง

ราตรี ดวงชัย – ส่ีแยก

บ้านผู้ช่วยบุญมา สุวรรณค้า

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้า

ยาว 338 เมตร 216,514 216,514 216,514 216,514 216,514 ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

ทั งสองฝ่ังทาง  หมู่8 .

145 ร่องระบายน ้าท่อซีเมนต์

ผ่าคร่ึงจากสามแยกบ้าน

บุญจันทร์ สุทธิโท – บ้าน

นายสี แสนดี หมู่ 8

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้า

รัศมี 0.20 เมตร     ยาว

 66 ม.
12,000        12,000        12,000           12,000          12,000        ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

62

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

146 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

บ้านนายสมร ราชธานี – 

ถนนทางหลวงหมายเลข 

2349 หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร      ยาว 

109  ม.          หนา 

0.15ม.

218,000    

(งบ อบต.)

218,000    

(งบ อบต.)

218,000    (งบ

 อบต.)

218,000    (งบ

 อบต.)

218,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

147 ก่อสร้างถนนดินบดอัดจาก

ถนนทางหลวงหมายเลข 

2349 – ถนน คสล. เส้นไป

โนนเพ็ก หมู่8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร         

ยาว 800 ม.          

หนาเฉล่ีย 0.50 ม.

 200,000     

(งบ อบต.

 200,000     

(งบ อบต.

 200,000     

(งบ อบต.

 200,000     

(งบ อบต.

 200,000     

(งบ อบต.

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

148
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าจาก

สามแยกบ้านนายถวิล    

ขิณพันธ์ – ทางเข้าส้านัก

สงฆ์หนองคูน้อย หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ยาว 300 เมตร     

จ้านวน 8 ต้น
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้และ

สะดวกสบายใน

เดินทาง

กองช่าง

.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณโครงการ

63



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

149 วางท่อระบายน ้า (PVC) 

แบบบ่อพักจากสามแยก

บ้านนางสาววันเพ็ญ นคร

ชัย – บ้านนายบุญทอง 

แก้วชัย หมู่ 8

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ภายในหมู่บ้าน

ท่อ PVC 4 นิ วยาว 46 ม. 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

150

วางท่อระบายพร้อมบ่อพัก

ฝาปิดถนน คสล. จากแยก

นางสาววันเพ็ญ นครชัย –

 บ้านสมจิตร ชินพันธ์ หมู่8

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ภายในหมู่บ้าน
ยาว 99 เมตร 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

151
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นบ้านหนอง

คูน้อยหมู่ 8 เร่ิมจากถนน

ทางหลวงหมายเลข 2349-

  บ้านขี เหล็ก ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 500 เมตรระยะห่าง

เสา30ม. เสา 17 ต้น

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

64



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

152 ขยายท่อเมนประปาส่วน

ภูมิภาค  จากอ้าเภอบึง

บูรพ์ – บ้านหนองคูน้อย 

หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างพอเพียง

บ้านหนองคูน้อย   หมู่ 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาใน

เขตพื นท่ี 

หมู่8และ

ใกล้เคียง

เพ่ือให้

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค 

บริโภคอย่าง

พอเพียง

กองช่าง

153 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หน้าโรงเรียนบ้านโนนลาน

 ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.ยาว 220 ม.

หนา 0.15
 -  200,000     

(งบ อบต.)

 200,000     

(งบ อบต.)

 200,000     

(งบ อบต.)

 200,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก รวดแร็ว

กองช่าง

154 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

คลองอีสานเขียวแยกไป

ฝายบ้านโนนลาน  ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

   กว้าง 4 ม.      ยาว

1,000 ม.

1,500,000 

(งบ อบต.)

1,500,00  (งบ

 อบต.)

1,500,000    

(งบ อบต.)

1,500,000    

(งบ อบต.)

1,500,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

65

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

155 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้านนายเปล่ียม พรหมอุ่น

 ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม. 

ยาว 72 ม.

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     (งบ

 อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

156 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ทางหลวง -บ้านนายบุญ

ล้อม  วงศ์ค้าจันทร์ ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.        ยาว78

 ม.           หนา 0.15 

ม.

   100,000    

 (งบ อบต.)

    100,000   

  (งบ อบต.)

    100,000     

(งบ อบต.)

    100,000    

 (งบ อบต.)

     100,000  

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

66
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ

157 ความยาว

ขยายเขตฯ

     293,000  

 (งบ อบต.)

     293,000   

(งบ อบต.)

     293,000   

(งบ อบต.)

     293,000  

 (งบ อบต.)

     293,000  

 (งบ อบต.)

ยาว 1,172 เมตรเพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ขยายไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร จากบ้านเหนือ

โนนลาน ต้นขนวน หมู่9

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

158 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร จากบ้านนาย

บุญรอด – คลองส่งน ้า หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 290 เมตร จ้านวน 

8 ต้น
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

159 ก่อสร้าง คสล. เส้นข้างวัด

โนนลาน – โรงเรียนบ้าน

โนนลาน หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร      ยาว 

100 เมตร หนา0.15ม.

   265,000    

 (งบ อบต.)

   265,000    

 (งบ อบต.)

   265,000     

(งบ อบต.)

   265,000     

(งบ อบต.)

   265,000    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

160 ขุดลอกคลองอีสานเขียว   

 หมู่ 9

เพ่ือให้มีน ้าใช้ในฤดู

แล้งและเพ่ือ

การเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว150 

ม.ลึก 1.50 ม.

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

  300,000     

(งบ อบต.)

ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์
กักเก็บน ้าไว้ใช้

ในฤดูแล้งและ

เพ่ือการเกษตร

กองช่าง

161 ขยายผิวจราจร (ถมดิน) 

จากฐานจุดบั งไฟ – ฝาย

โนนลาน หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 0.50 เมตร ยาว

317 ม.       หนาเฉล่ีย 

0.50ม.

     25,360   

 (งบ อบต.)

    25,360    

  (งบ อบต.)

    25,360      

(งบ อบต.)

    25,360      

(งบ อบต.)

    25,360    

  (งบ อบต.)

ความยาว

ผิวจราจร

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

67



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

162 ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง

บ้านนายพิมพา แพงยา 

หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว39 

ม.หนา 0.15ม.

      78,000  
(งบ อบต.)

      78,000  
(งบ อบต.)

      78,000  
(งบ อบต.)

      78,000  
(งบ อบต.)

      78,000  
(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

163 ก่อสร้างสนามฟุตซอล

หมู่ 9

เพ่ือให้เด็กเยาวชน

และประชาชนมี

สถานท่ีออกก้าลัง 

เพ่ือสุขภาพ

ตามแบบมาตรฐาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน

ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

เด็กเยาวชน

และประชาชน

มีสถานท่ีออก

ก้าลังเพ่ือสุขภาพ

กองช่าง

164 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ฐานจุดบั งไฟ – ต้นขนวน 

หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4.00  ม.         

ยาว 1,800 ม.      หนา

 0.15 ม.

 2,444,000   

(งบ อบต.)

 2,444,000   

(งบ อบต.)

 2,444,000   

(งบ อบต.)

 2,444,000   

(งบ อบต.)

 2,444,000   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

.

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

68



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

165 ขยายผิวจราจร (ถมดิน)

เส้นทางจากแยกหนองยาง

 – ท่ีนานายจันทร์ พรมอุ่น

     หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 1.00 ม.     ยาว

700 ม.        หนาเฉล่ีย 

  0.10 ม.

    28,000    

 (งบ อบต.)

    28,000    

 (งบ อบต.)

    28,000     

(งบ อบต.)

    28,000     

(งบ อบต.)

    28,000    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

166 ยกระดับถนน คสล. จาก

ถนนหลวง – บ้านนายบุญ

ชู จันทร หมู่ 9

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง กว้าง 2.50 ม. ยาว 60 

ม.    หนา 0.15 ม

   75,000     

(งบ อบต.)

   75,000     

(งบ อบต.)

   75,000     

(งบ อบต.)

   75,000     

(งบ อบต.)

   75,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

167 ก่อสร้าง คสล. จากถนน

คอนกรีต – บ้านนางจ้าปา

 วงค์-ค้าจันทร์ หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.          ยาว 

70 ม.       หนา 0.15ม.

   105,000    

(งบ อบต.)

   105,000    

(งบ อบต.)

   105,000    

(งบ อบต.)

   105,000    

(งบ อบต.)

   105,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

168 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้านนายพรม พรหมอุ่น 

หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร           

ยาว 30 เมตร    หนา

0.15ม.

   45,000     

 (งบ อบต.)

   45,000     

 (งบ อบต.)

   45,000      

(งบ อบต.)

   45,000      

(งบ อบต.)

   45,000     

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

69

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

169 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น

ข้างบ้านนายบุญรอด วงศ์

ค้าจันทร์ หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร

ยาว 70 เมตร

หนา 0.15 เมตร

    105,000    

 (งบ อบต.)

    105,000    

 (งบ อบต.)

    105,000     

(งบ อบต.)

    105,000     

(งบ อบต.)

    105,000    

 (งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

170 ก่อสร้างถนนดินจากคลอง

ส่งน ้า – ถนนหมายเลข 

3005 หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.           ยาว

 260 ม.         หนา

เฉล่ีย 0.50 ม.

   100,000    

(งบ อบต.)

   100,000    

(งบ อบต.)

   100,000    

(งบ อบต.)

   100,000    

(งบ อบต.)

   100,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

171 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นข้าง

โรงเรียนบ้านโนนลาน – 

คลองส่งน ้า หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 1,417 เมตร 36 ต้น 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

.

.

70

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

172 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

สามแยก หมู่ 13 – บ้าน

นางเข็ม คงส้าราญ หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร

ยาว 30 เมตร

หนา 0.15 เมตร

     47,700     

 (งบ อบต.)

     47,700     

 (งบ อบต.)

     47,700      

(งบ อบต.)

     47,700      

(งบ อบต.)

     47,700     

 (งบ อบต.)
ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

173 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกสายร่องตาตะ -

คลองส่งน ้า ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3  ม.            

ยาว 722 ม.        สูง

เฉล่ีย 0.10  ม. .

    200,000   

  (งบ อบต.)

    200,000   

  (งบ อบต.)

    200,000     

(งบ อบต.)

    200,000    

 (งบ อบต.)

    200,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

174 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 

จากบ้าน 1.นายพรม  

พรมอุ่น        2. นาย

พิมพา แพงยา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 109 ม.         เสา

 3 ต้นระยะห่างเสา 30 

เมตร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

.

71
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

175 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนใหญ่บ้านนายพุฒ 

อารมณ์สุข – บ้านนายบุญ

จันทร์ อินทวงค์ หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร

ยาว 100 เมตร

หนา 0.15เมตร

    159,000   

  (งบ อบต.)

    159,000   

  (งบ อบต.)

    159,000     

(งบ อบต.)

    159,000    

 (งบ อบต.)

    159,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

176 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก เส้นสาย

โรงเรียนจากสามแยก

โรงเรียน  – ส่ีแยกทางหลวง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

    กว้าง 0.50  ม.       

 ยาว 350 ม.          

(ข้างเดียว)

   87,500     

 (งบ อบต.)

   87,500     

 (งบ อบต.)

   87,500      

(งบ อบต.)

   87,500      

(งบ อบต.)

   87,500     

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

มีถนนได้

มาตรฐาน

ประชาชน

สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

177 ตัดถนนดินสายคลองอีสาน

เขียว-ล้าห้วยทับทัน

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าท่วมขังภายบใน

หมู่บ้าน

กว้าง 4  ม.            

ยาว 900 ม.

     90,000   

 (งบ อบต.)

     90,000   

 (งบ อบต.)

     90,000    

(งบ อบต.)

     90,000    

(งบ อบต.)

     90,000   

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

178 วางท่อระบายน ้าหน้าบ้าน

นายกุล ชนะงาม -

โรงเรียนบ้านโนนลาน (บ่อ

พักส้าเร็จ) ม.9

เพ่ือแก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

ปริมาณ ø      กว้าง

0.40 ม.ยาว 2,000ม.

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     (งบ

 อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

100,000     

(งบ อบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

72

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา .

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

179 ก่อสร้างถนน คสล.(สาย

ไปคลองอีสานเขียว) หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร

ยาว 1,124 เมตร

หนา 0.15 เมตร

    278,752   

  (งบ อบต.)

    278,752   

  (งบ อบต.)

    278,752     

(งบ อบต.)

    278,752    

 (งบ อบต.)

    278,752   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

180 ก่อสร้างถนน คสล.       

(สายแยกหนองยาง) หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร

ยาว 300 เมตร

หนา 0.15 เมตร

    74,400    

 (งบ อบต.)

    74,400    

 (งบ อบต.)

    74,400     

(งบ อบต.)

    74,400     

(งบ อบต.)

    74,400    

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

มีถนนได้

มาตรฐาน

ประชาชน

สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

181  ก่อสร้างถนน คสล. จาก

หมู่บ้านฐานจุดบ๊ังไฟ หมู่ 9

เพ่ือให้ทางระบาย

น ้าท่วมขังภายบใน

หมู่บ้าน

กว้าง 4 เมตร        .

ยาว 361 เมตร      หนา

 0.15 เมตร.

    400,000   

  (งบ อบต.)

    400,000   

  (งบ อบต.)

    400,000     

(งบ อบต.)

    400,000    

 (งบ อบต.)

    400,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

182 ก่อสร้างถนน คสล.(สาย

หลัก บ้านผู้ใหญ่สราวุฒิ 

วันประเสริฐ) ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร

ยาว 30 เมตร

หนา 0.15 เมตร

     39,960   

(งบ อบต.)

     39,960   

(งบ อบต.)

     39,960   

(งบ อบต.)

     39,960   

(งบ อบต.)

     39,960   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

งบประมาณ

73



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

183 ก่อสร้างถนนดินบดอัด

เกล่ียเรียบ (สายคลองส่ง

น ้าฯทางหลวงหมายเลข 

3005) หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร

ยาว 260 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร

     64,480   

  (งบ อบต.)

     64,480   

  (งบ อบต.)

     64,480     

(งบ อบต.)

     64,480     

(งบ อบต.)

     64,480   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

184 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ทางหลวง 3005-บ้านนาย

วิรัตน์ หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 2.50 เมตร

ยาว 59  เมตร

หนา 0.15 .เมตร

     40,000   

  (งบ อบต.)

     40,000   

  (งบ อบต.)

     40,000     

(งบ อบต.)

     40,000     

(งบ อบต.)

     40,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

185 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก สายทางหลวง 

3005 หมู่9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร

ยาว 290 เมตร

หนาแฉล่ีย 0.10 เมตร

     73,080   

  (งบ อบต.)

     73,080   

  (งบ อบต.)

     73,080     

(งบ อบต.)

     73,080     

(งบ อบต.)

     73,080   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

.

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

74

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

186 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า หมู่9 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

สายคคลองอีสานเขียว/

ความยาว 1,000 ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

187 เจาะบ่อบาดาลเพ่ือท้า

น ้าประปา หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

จ้านวน 1 บ่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนบ่อ ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภคท่ี

เพียงพอ

กองช่าง

188 ก่อสร้างระบบประปา

ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

  1 รายการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

โครงการ

75

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

189 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต้่าจากบ้านนายพา 

แพงยา - ต้นฉนวน ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ืออ้านวย

ความสะดวก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

190
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าจาก

โรงเรียนบ้านโนนลาน-

คลองชลประทาน ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

.

191 โครงการวางท่อระบายน ้า

บ้านเหนือโนนลาน ม.9   

สายโรงเรียนถึงคลองอีสาน

เขียว

เพ่ือให้น ้าไหล

สะดวก ป้องกันน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

ขนาดท่อ

เส้นผ่าศูนย์กลาง0.80ม.

 ยาว 372 ม.พร้อมบ่อ

พักทุกระยะ 10 ม.

     500,000  

  (งบ อบต.)

     500,000  

  (งบ อบต.)

     500,000    

(งบ อบต.)

     500,000   

 (งบ อบต.)

     500,000  

  (งบ อบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

76

โครงการ งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 77 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

192 วางท่อระบายน ้าสองข้าง

ถนนลาดยางจากหน้าบ้าน

นายประเสริฐ  วงศ์ค้า

จันทร์-บ้านนายบุญรอด 

วงศ์ค้าจันทร์ ม.9        

(บ่อพักส้าเร็จ)

เพ่ือป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน
ปริมาณกว้าง ø กว้าง 
0.80 ม.         ยาว
350 ม.

   200,000    

(งบอบต.)

   200,000    

(งบอบต.)

   200,000    

(งบอบต.)

   200,000    

(งบอบต.)

   200,000    

(งบอบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

193 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือท้า

น ้าประปา 1บ่อ วางท่อ

เมนประปาเข้าหมู่บ้าน   

ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมี

แหล่งน ้าใช้อย่าง

เพียงพอ

ระยะทาง 1,800 ม. 150,000       150,000       150,000         150,000        150,000       จ้านวนบ่อ

และความ

ยาวท่อส่งน ้า

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

194
ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า 

2ข้างทาง ม.10 (สาย

กลางหมู่บ้าน)แล้วเท

ซีเมนต์ทับบน ท้าร่องตัววี

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 

0.40 ม.
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว

ท่อส่งน ้า

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

195 ก่อสร้างร่องระบายน ้า      

  (ฝาเหล็กตะแกรง)  จาก

 บ้านนางไล ไปบ้านนาง

เภา-ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน

เพ่ือให้มีทางระบาย

น ้าป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน

กว้าง 170 ม.ยาว 30ม.

หนาเฉล่ีย 0.30 ม.

   200,000    

 (งบ อบต.)

   200,000    

 (งบ อบต.)

   200,000     

(งบ อบต.)

   200,000     

(งบ อบต.)

   200,000    

 (งบ อบต.)

ร่องระบาย

น ้ามี

มาตรฐาน

ตามแบบ

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

196 ก่อสร้างถนน คสล. สายคู

หนองม่วง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3  ม.            

ยาว  99 ม.            

หนา 0.15 ม.

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    (งบ

 อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

 500,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

197 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านม่วงงาม ม.10 - 

หนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 5  ม.            

ยาว  450  ม.        

หนา 0.15 ม.

 -   867,360     

 (งบ อบต.)

  867,360      

(งบ อบต.)

  867,360      

(งบ อบต.)

  867,360     

 (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

198 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าสาย

ไปบ้านหมากยาง ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ืออ้านวย

ความสะดวก

ยาว 500  ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์

78

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

199 ก่อสร้างระบบประปา

ขนาดกลาง บ้านม่วงงาม 

ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าใช้เพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

จ้านวนแห่ง /ตามแบบ

มาตรฐาน

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ้านวน

ครัวเรือนท่ี

ได้ใช้น ้า

อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

200 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า      

 หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ช่วงถนนสายไปบ้าน

หมากยาง/ยาว 500 ม.
130,000       130,000       130,000         130,000        130,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนและ

การเกษตร

กองช่าง

201 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

สามแยกเตาถ่าน ถึงส่ีแยก

ไร่ ผ.อ.สมยศ หลักบุญ ม.

10

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 5  ม.           ยาว

  500  ม.

    500,000   

  (งบ อบต.)

    500,000   

  (งบ อบต.)

    500,000     

(งบ อบต.)

    500,000    

 (งบ อบต.)

    500,000   

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรไปมา

สะดวก

กองช่าง

202 โครงการขุดลอกหนองม่วง

 ม.10

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในฤดูแล้งและเพ่ือ

การเกษตร

            -    700,000    

 (งบ อบต.)

   700,000    

 (งบ อบต.)

   700,000     

(งบ อบต.)

   700,000     

(งบ อบต.)

   700,000    

 (งบ อบต.)

จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้เพ่ือการเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

203 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 

จากวัดบ้านม่วงงาม ม.10 

ไปดอนปู่ตา

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ระยะทาง 500 ม. 150,000       150,000       150,000         150,000        150,000       ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนและ

การเกษตร

กองช่าง

204 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก  จากสามแยก

หน้าบ้านนางวาสนา บุญ

มา – บ้านนายปุ๋ย   ยืนยง 

    หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ระยะทาง 200 เมตร     50,000    

(งบ อบต.)

    50,000    

(งบ อบต.)

    50,000    

(งบ อบต.)

    50,000    

(งบ อบต.)

    50,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

.

.

.

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

80

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม .

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

205 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ฝ่ังถนนสาย

บ้านม่วงงามหมู่ 10 – 

บ้านหนองผือ ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ข้างละ 50 เซนติเมตร

   2 ข้างทาง

ยาว 95 เมตร

.

271,500   

(งบ อบต.)

271,500   

(งบ อบต.)

271,500   (งบ 

อบต.)

271,500   (งบ

 อบต.)

271,500   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

206 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด

        1. จุดสามแยกไป

บ้านหนองผือ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ส่องสว่าง

ตามจุดเส่ียงต่างๆ

จ้านวน 4 จุด 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

หน่วยงานอ่ืน

2. จุดหลังวัดตรงข้ามบ้าน

นายจันทร์ หลักบุญ

3. จุดทางเข้านา นางหนู

จันทร์ ศรีค้า

4. จุดหน้าบ้านนางเกลี ยง 

ห้วยจันทร์ หมู่10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

81

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใอย่าง

ท่ัวถึง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ .2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

207 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

สายบ้านม่วงงาม หมู่ 10 –

 บ้านหนองผือ ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร

หนา 0.15

  795,000    

(งบ อบต.)

  795,000    

(งบ อบต.)

  795,000    

(งบ อบต.)

  795,000    

(งบ อบต.)

   795,000    

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

208 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าจาก

เส้นบ้านม่วงงามหมู่ 10 –

 บ้านหนองผือ ต้าบลเสียว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 1,000 เมตร 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

อให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

อ้านวยความ

สะดวก

หน่วยงานอ่ืน

209 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

หน้าโรงเรียนชุมชนหนองคู

 -ทางหลวงแผ่นดิน 2087 

(กม.4+000)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  4 เมตร 

ยาว 3,133  เมตร หนา

 0.15 เมตร

845,910   

(งบ อบต.)

845,910   

(งบ อบต.)

845,910   (งบ 

อบต.)

845,910   (งบ

 อบต.)

845,910   

(งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

210 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.12 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าในครัวเรือน

เส้นถนนหลวง      ม.

12-บ้านหนองคูน้อย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

อ้านวยความ

สะดวก

หน่วยงานอ่ืน

211 ก่อสร้างถนน คสล.  (ด้าน

ทิศตะวันออกหมู่บ้าน)     

 หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  4 เมตร 

ยาว 300 ม.        หนา

 0.15 เมตร

     260,000  

  (งบ อบต.)

     260,000  

  (งบ อบต.)

     260,000    

(งบ อบต.)

     260,000   

 (งบ อบต.)

     260,000  

  (งบ อบต.)

ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

212 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า

ภายในหมู่บ้าน   ม.12

เพ่ือป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน
ปริมาณกว้าง ø กว้าง
0.30 ม.  ยาว 249ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.

  139,175     

(งบ อบต.)

  139,175     

(งบ อบต.)

  139,175     

(งบ อบต.)

  139,175     

(งบ อบต.)

  139,175     

(งบ อบต.)

ความยาว

ท่อระบายน ้า

แกปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

213 ก่อสร้างถนน คสล.(สายหมู่ 

12-คลอง )   หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

  กว้าง 3.50 ม.    ยาว 95

 ม. หนา 0.15 ม.

   200,000    

(งบ อบต.)

   200,000    

(งบ อบต.)

   200,000    (งบ

 อบต.)

   200,000    

(งบ อบต.)

   200,000    

(งบ อบต.)

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน

ส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กองช่าง

214 ขยายถนน คสล.รอบหมู่บ้าน

 หมู่.12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 1 ม.ยาว 92 ม.หนา 

 0.15 ม

40,848 40,848 40,848 40,848 40,848 ความยาวถนน เพ่ือให้ประชาชน

มีถนนในการ

สัญจรสะดวก

มากย่ิงขึ นและมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

215 ขายเขตไฟฟ้าแรงต้่า หมู่ 12 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ช่วงสายทิศตะวันออก

บ้าน/ความยาว 500 ม.

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้เพ่ือการเกษตร

กองช่าง

216 ก่อสร้างถนน คสล.สายดอน

ปู่ตา หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.            ยาว 

326.60ม.       หนา 0.15

 ม.

  580,041     

(งบ อบต.)

  580,041     

(งบ อบต.)

  580,041     (งบ

 อบต.)

  580,041     

(งบ อบต.)

  580,041     

(งบ อบต.)

ความยาวถนน ประชาชนมีถนน

ส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กองช่าง
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2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

217 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า หมู่

 12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

และการเกษตร

ช่วงถนนสายดอนปู่ตา /

ความยาว 691 ม.

172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

218 จัดหาไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

เพ่ือแก้ปัญหา

ประชาชนไม่มีไฟฟ้า

ใช้

จ้านวน 1 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน/แผง ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

219 ก่อสร้างถนนดินผิวหิน

คลุกบดอัดเกล่ียเรียบเส้น

หนองโน – ร่องหมาแจะ  

ม.12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  3  ม.ยาว 243 

ม.หนา 0.10 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

220 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าหน้า

โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง

คู-ถนนหลวงหลวง

หมายเลข2078

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
ยาว 800 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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โครงการ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

221 ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก

 เส้นโรงเรียนชุมชนหนองคู

 – ร่องหมาแจะ  หมู่12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.           ยาว

 681 ม.  หนาเฉล่ีย  

0.10 ม.

108,960 108,960 108,960 108,960 108,960 ความยาว

ถนน

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

222 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น

ตะวันออกหมู่บ้านถึงคลอง

ส่งน ้า   หมู่12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4เมตร ยาว 850 

เมตร หนา          0.15

 ม.

1,802,000 1,802,000 1,802,000 1,802,000 1,802,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

223 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรเส้นตะวันออก

หมู่บ้านถึงคลองส่งน ้า หมู่

12

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
ยาว 1,400 เมตร 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือใน

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

224 ปรับปรุงร่องระบายน ้า

รอบหมู่บ้าน หมู่ 12

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังในหมู่บ้าน
ยาว 85 เมตร 68,153 68,153 68,153 68,153 68,153 ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังใน

หมู่บ้าน

กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

225 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง

เส้นถนนทางหลวง ม.8-ม

12

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง

สว่างตามถนนสาย

หลัก

ติดตั งเสาไฟฟ้าส่อง

สว่างตามถนน ระยะทาง

 500 ม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลดการเกิด

อุบัติเหตุ ช่วยลดการเกิด

อุบัติเหตุในท้อง

ถนนและปัญหา

อาชญากรรม

ในพื นท่ี

กองช่าง

226 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ ว ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

ยาว 500 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

227 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่างประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณโครงการ

87
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก

สามแยกหน้าบ้านนางเพียง

 จันทร์โท ถึงวัดป่าโนนสิม

 ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ความยาว

ถนน

กว้าง 4  ม.       ยาว 

400 ม.



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

228 ก่อสร้างคลองไส้ไก่คลอง

ส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าอุปโภคบริโภค

ในช่วงหน้าแล้ง

ระยะทาง 2 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว

คลองส่งน ้า

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

229 ก่อสร้างร่องระบายน ้า 

เส้นกลางบ้าน  ม.13

แก้ปัญหาน ้าท่วม 

ในหมู่บ้าน

300 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

230 ปรับปรุงถนนคสล. หน้า

บ้านนางเนตรนภา นน

ทวงศ์ ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร

ยาว 50 เมตร
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

231 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   

 (ต่อเติม)  ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

1,000  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

88
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

232 ก่อสร้างถนนหินคลุกทาง

แยกต้นเปลือย-ปู่ตา ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.              

ยาว 661 ม.
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

233 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

       ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรม

ในหมู่บ้านร่วมกัน

กว้าง 50 ม.

 ยาว 70 ม.

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 จ้านวน

ประชาชนท่ี

ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ประกอบ

กิจกรรมใน

หมู่บ้านร่วมกัน

กองช่าง

234 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า

ภายในหมู่บ้าน ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้
   - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

อ้านวยความ

สะดวก

หน่วยงานอ่ืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ

89

งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

235 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร 2 เส้น 1.เส้น

ร่องไผ่2.เส้นโศกแฝก ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

เส้นท่ี 1  800 ม.เส้นท่ี 

2800 ม.เส้นละ

200,000 บาท

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

อ้านวยความ

สะดวก

กองช่าง

236 ปรับปรุงถนนดิน ร่องไผ่-

ดอนปู่ตา ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ระยะทาง2.5กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

130,000 130,000237 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเส้น

บ้านนางอัมพร พรหมอุ่น –

 วัดโนนสิม  ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้
ระยะทาง 500 ม. 130,000 130,000 130,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถง

หน่วยงานอ่ืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

90

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

238 โครงการติดตั งป้ายจราจร

ในหมู่บ้านป้องกันอุบัติเหตุ

 ม.13

เพ่ือป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุในหมู่บ้าน
ครอบคลุมทุกแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนป้าย เพ่ือป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

239 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ร่องจิกปูด 14 ไร่  (ลอก

ผักตบชวา)ม.13

เพ่ือปรุงปรุงภูมิทัศน์

ให้สวยงาม
14 ไร่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนแห่ง เพ่ือปรุงปรุงภูมิ

ทัศน์ให้มีความ

สวยงาม

กองช่าง

240 ยกระดับถนน คสล.หน้า

บ้านผช.เนตรนภา นัน

ทวงษ์ -  หน้าบ้านนางณัฐิ

ยา วงศ้าจันทร์ ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

     กว้าง 5 ม.       ยาว

 50 ม.
86,730 86,730 86,730 86,730 86,730 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจร

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

241 ก่อสร้างถนน คสล..(สาย

ซอยบ้านนายท้านุ ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.

 ยาว 184 ม.

หนา 0.15 ม.

245,088       245,088       245,088         245,088        245,088       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

91

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 92 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

242 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก สายหนองไผ่- 

ถนนสายปู่ตา ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  4  ม.

 ยาว 500 ม.

หนา 0.10 ม.

168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

243 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก (สายไปโศกแฝก) 

ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  4  ม.

 ยาว 1,364  ม.

หนา 0.10 ม.

458,304       458,304       458,304         458,304        458,304       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

244 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก (สายไปร่องไผ่) ม.

13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง  4  ม.

 ยาว 2,250  ม.

หนา 0.10 ม.

756,000       756,000       756,000         756,000        756,000       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การสัญจรสะ

ดวด รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณโครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

245 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ช่วงทางไปร่องไผ่/ยาว

500 ม.
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือใน

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

246 2,938,000      2,938,000      2,938,000         2,938,000       2,938,000      จ้านวนแห่ง เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ท่ัวไปมีสถานท่ี

ในการออก

ก้าลังกายเพ่ือ

สุขภาพท่ีดีขึ น

และรู้จักการใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์

กองช่างโครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ ม.13  

ภายในเขต อบต.เป๊าะ

93

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปได้มี

สถานท่ีในการออก

ก้าลังกายและเล่น

กีฬาเพ่ือสุขภาพ

และห่างไกลยาเสพ

ติด

1-12 แห่ง ในเขตพื นท่ี

อบต.เป๊าะจ้านวน 12 

หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

247 ก่อสร้างร่องระบายน ้า 

คสล. 

ฝาตะแกรงเหล็ก   หมู่13

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน

ยาว 148.50 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาว

ร่องระบาย

น ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

248 วางท่อระบายน ้ายาว

ตลอดแนวม.13

แก้ไขปัญหาน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน

ยาว 40 เมตร       ท่อ 

0.30 ม.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ไขปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

249 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกจากสายแยกวัด

โนนสิม – ต้นเปลือย ม.13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตรยาว200 

ม.หนาเฉล่ีย 0.10ม.

74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

250 148,800 148,800 148,800 148,800ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกจากต้นเปลือก – 

สระน ้าแม่จันทร์ ยืนยง 

หมู่13

กองช่างประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร            

 ยาว 400 ม.         

หนาเฉล่ีย 0.10ม.

94

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ความยาว

ถนน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

148,800



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

251 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตรจากสามแยก

ทางหลวงชนบทบึงบูรพ์ 

โพธ์ิศรีสุวรรณ – หนอง

แฝก หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ยาว 1,000 เมตร 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

อ้านวยความ

สะดวกใน

การเกษตร

กองช่าง

252 ก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์ท่ีวัดป่าโนน

สิมเก่า หมู่ 13

เพ่ือให้มีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม

ในหมู่บ้าน

กว้าง 100ม.        ยาว

100 ม.             หนา 

0.10 ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนใน

หมู่บ้านมี

สถานท่ีใช้

ประกอบ

กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

253 กว้าง 4 เมตร 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400

ยาว 200 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกจากสามแยกต้น

เปลือย – ปู่ตา หมู่13

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

95

ความยาว

ถนน



แบบ ผ.02
2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

254

ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุกจากสามแยกถนน

ทางหลวง –หนองแฝก 

หมู่13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร  ยาว700

ม.

260,400 260,400 260,400 260,400 260,400 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

255 ก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนทางหลวง – หนองบัว

  หมู่13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร         

ยาว 1,000 เมตร หนา

0.15ม.

2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

256 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร ถนนสายบึง

บูรพ์ โพธ์ิศรีสุวรรณ - 

หนองบัว

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
ยาว 1,500 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

96

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

6 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

257 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ยาว 2,000 เมตร 

จ้านวน 25จุด

กองช่าง

258 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก จากร่องจิกปูด – 

ท่าขุนศรี หมู่ 13

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา0.10 

ม.

558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

ขยายเขต

ไฟฟ้า

250,000 250,000

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง จาก

บ้านนายบุญรอด วงศ์ค้า

จันทร์ – สามแยกไปหนอง

แฝก หมู่13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

250,000 250,000

1,875,000

ขยายเขต

ไฟฟ้า

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

1,875,0001,875,000 1,875,000 1,875,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต้่า เส้นบ้านหนองคู

ใหม่ หมู่ 15 – บ้านโนน

แดง หมู่ 5

259 ระยะทาง 1,000 เมตร 

25 ต้น

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

250,000

วัตถุประสงค์

หน่วยงานอ่ืน

โครงการ งบประมาณ

97

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

260 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด

เกล่ียเรียบ สายนาโนน- 

โนนอีซานาใหญ่   หมู่15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3              ยาว 

1,184 ม.

142,080 142,080 1 42,080 142,080 142,080 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

261 ติดตั งไฟฟ้าส่องทาง

สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

หมู่15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

การคมนาคม

สะดวกขึ น

จ้านวน  10 จุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนการ

คมนาคม

สะดวกขึ น

กองช่าง

262 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

ผลิตน ้าประปาเพ่ือบริโภค

 หมู่15

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค 

บริโภคอย่างพอเพียง

จ้านวน 1  แห่ง

งบประมาณ

กองช่าง100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

98

ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

เพ่ือให้

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค 

บริโภคอย่าง

พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

263 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

โครงการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเส้น

ส้านักสงฆ์หนองคูน้อย –  

บ้านโซงเลง ต้าบลหนองม้า

พ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

และการเกษตร

ยาว 671 เมตร     เสา

22ต้นระห่างเสา     30

 ม.

264 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนการ

คมนาคม

สะดวกขึ น

หน่วยงานอ่ืน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

การคมนาคม

สะดวกขึ น

กว้าง 3 ม.          ยาว 

1,071 ม..          หนา

0.15 ม.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

99

งบประมาณ

1,606,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก่อสร้างถนน คสล.สาย

โนนอีซา – ร่องหมาแจะ  

 หมู่15

1,606,500 1,606,501 1,606,5021,606,500 กองช่าง



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

265 ขยายท่อเมนประปาส่วน

ภูมิภาคจากอ้าเภอบึงบูรพ์

 – บ้านหนองคูน้อย  หมู่ 

15

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค 

บริโภคอย่างพอเพียง

ระยะทาง 7 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์

เพ่ือให้

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค 

บริโภคอย่าง

พอเพียง

หน่วยงานอ่ืน

266 โครงการก่อสร้างถนนดิน

ลูกรังจากบ้านสองห้อง 

ต้าบลหนองม้า –นาใหญ่ 

หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3.7 เมตร

 ยาว 800 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

267

งบประมาณ

ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก

โนนอีซา – นาค้า หมู่15

กว้าง 3.8 เมตรยาว 900

 เมตร             หนา 

0.20 เมตร

โครงการ

54,720 54,72054,720เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

54,720

100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

54,720 ความยาว

ถนน

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่างประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

268 ติดตั งหลอดไฟส่องสว่าง

จากสามแยกบ้านนายทอง

ใบ สุภาพหมู่12 – บ้าน

หนองคูใหม่ หมู่ 15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 5 จุด

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

หน่วยงานอ่ืน

270 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะหมู่12 เส้นหน้า 

อบต.เป๊าะ – บ้านก้านัน

ทองแถม ตาดไทสงค์

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

จ้านวน 6จุด 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

หน่วยงานอ่ืน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าจาก

บ้านนายทองใบ สุภาพ   

หมู่12 – บ้านหนองคูใหม่ 

หมู่ 15

269 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

ยาว 270 เมตร      เสา 

 9ต้นระยะห่าง30 เมตร

ความยาว

ขยายเขต

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้การ

คมนาคมสะดวก

หน่วยงานอ่ืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

120,000

101

120,000 120,000 120,000

งบประมาณโครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

120,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

271 ก่อสร้างถนนดินผิวหิน

คลุกบดอัดเกล่ียเรียบจาก

บ้านหนองคูใหม่ ม.15 - 

บ้านสองห้อง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม. ยาว1,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

272 ถนนดินผิวหินคลุก

ระหว่างถนนลาดยาง สาย

โพธ์ิศรีสุวรรณไปเส้นทาง

หนองสร้าง ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 ม.           ยาว

700 ม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

273 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

จ้านวนแห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

102

งบประมาณโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

274 ก่อสร้าง ท่อระบายน ้า

ภายในหมู่บ้าน  ม.15
แก้ปัญหาน ้าท่วม 

ในหมู่บ้าน

ท่อ 40 ท่อพักทุก 10 

มเทคอนกรีตทับหลัง.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ท่อระบายน ้า
แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภาย ใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

275 โครงการไฟฟ้าสาธารณะ

 ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือความ

สะดวกสบาย

จ้านวน  15 จุด 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึง

276 โครงการติดตั งไฟฟ้า

สาธารณะถนนหมายเลข

ศก.4017

 (หนองคู-โพธ์ิศรี) ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือความ

สะดวกสบาย

ยาว 400 ม.            

เสา 20 ต้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขต

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

ความ

สะดวกสบาย

กองช่าง

277 ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร 

จ้านวน10บ่อ ในพื นท่ีนา 

ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความสะดวกสบาย

ในการเกษตรและมี

แหล่งน ้าใช้

กว้าง 40 ม.ยาว 40 ม.

ลึก3.5 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมี

ความ

สะดวกสบาย

และมีแหล่งน ้าใช้

กองช่าง

103

งบประมาณโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

278 โครงการติดตั ง/ ขยาย

เครือข่ายWifi ภายใน

หมู่บ้าน ม.15

เพ่ือให้ประชาขนมี

ความสะดวกสบาย

ด้านเทคโนโลยีมาก

ขึ น

ภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน จุด

พื นท่ีๆติดตั ง

ประชาขนมี

ความ

สะดวกสบาย

ด้านเทคโนโลยี

มากขึ น

กองช่าง

279 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หน้าบ้านนายชัยรัตน์ ม.15

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร         

ยาว 35 เมตร      หนา

0.15 ม.

46,620 46,620 46,620 46,620 46,620 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

280 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บ้านหนองคูใหม่ ม.15-

บ้านสองห้อง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร         

ยาว200 เมตร      หนา

0.15 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

281 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย

บ้านหนองคูใหม่ม.15 - 

บ้านโนนแดง ม.5 (แยกไป

สองห้อง)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3  เมตร         

ยาว1,180 เมตร      

หนา0.15 ม.

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ

104



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

282 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.15 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ช่วงถนนสายไปบ้าน

สองห้องความยาว 

1,262 ม.

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนและ

การเกษตร

กองช่าง

283 ขุดลอกหนองหมาแจะ ม.

12

เพ่ือให้สามารถกัก

เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดู

แล้งและเพ่ือ

การเกษตร

ขนาดกว้าง      23,078

 ม.
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนแห่ง กักเก็บน ้าไว้ใช้

เพ่ือการเกษตร
กองช่าง

284 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ม.15 เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

สาย ม.15-บ้านโนนแดง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว

ขยายเขตฯ
ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนและ

การเกษตร

กองช่าง

285 ขุดสระน ้าวัดป่าทองค้า เพ่ือให้ประชาชนมี

แหล่งน ้าใช้

ขนาดกว้าง 25ม.ยาว40

ม.ลึกเฉล่ีย 3 ม.

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 จ้านวนสระ

น ้า

ประชาชนมีน ้า

ใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

105

โครงการ



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

286 ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก(สายไปต้นขนวน) 

ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคม

กว้าง 4 ม. ยาว 685 ม.

หนา0.10 ม.

139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนได้

มาตรฐาน การ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

287

288 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน(ระบบ

ซัมเมอร์ดูดน ้า) ม.16

เพ่ือให้ประชาชนมี

น ้าเพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ระบบจ่ายน ้า

อย่างต่อเน่ือง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน

ประชาชนท่ี

ได้รับ

ประชาชนมีน ้า

เพ่ืออุปโภค

บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

289 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าท่ัวถึง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

กองช่าง

กว้าง 4 ม. ยาว 379ม. 

หนา 0.15ม..

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. (สาย

บ้านหมากยางเหนือ  -บ้าน

โนนลาน)   ม.16

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ

106

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

กองช่างความยาว

ถนน

300,000300,000300,000300,000300,000 ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 107 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

290 ขยายเขตไฟฟ้าสายหน้า

บ้านพ่อเหล็ง เมยท่าแค-

บ้านพ่อสวน พรหมทา     

 ม.16

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าท่ัวถึง
ยาว 600 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ขายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

กองช่าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว

ขยายเขต

292 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หนองครก  ม.16

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว

ถนน
ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ืออ้านวย

ความสะดวก

งบประมาณ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่างขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าเพ่ือ

การเกษตร 2 เส้น           

      1. เส้นหนองครก 1 

กม     2. หมากยาง-ค้อ   

         1 กิโลเมมตร    

(เส้นหลังทางหลวงชนบท)

โครงการ

291 1. เส้นหนองครก   2. 2.

 เส้นหมากยสงค้อ เส้น

ละ 250,000 บาท



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

293

294 โครงการขุดร่องระบายน ้า

ม.16

กว้าง 0.40 ม      .ยาว 

500 ม.          ลึก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

295 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง หน้า

บ้านนายสวน พรหมทา    

 ม.16

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่าท่ัวถึง
จ้านวนจุด 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จ้านวนจุด เพ่ือให้

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้และมี

ความปลอดภัย

กองช่าง

296 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หมากยางเหมือ ม.16 -

บ้านค้อ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4.00 ม. ยาว 443

 ม. หนา 0.15ม..

784,992 784,992 784,992 784,992 784,992 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนได้

มาตรฐาน การ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

ตามแบบมาตรฐาน 200,000 200,000 200,000เพ่ือแก้ปัญหาเร่ือง

ของเสียและกล่ิน
200,000 200,000 จ้านวนบ่อ

108

งบประมาณโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

น ้าเสียได้รับ

การก้าจัดอย่าง

ถูกวิธีไม่เกิด

ปัญหาในชุมชน

แก้ปัญหาน ้าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขัง ใน

หมู่บ้าน

โครงการขุดบ่อบ้าบัดน ้า

เสีย บ่อพัก ม.16

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง

ประชาชนท่ี

ใช้ประโยชน์



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

297 ก่อสร้างถนน คสล. สาย

วัดหมากยาง  -หนองครก

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4.00 ม. ยาว 

2,205 ม. หนา 0.15ม..

3,916,080 3,916,080 3,916,080 3,916,080 3,916,080 ความยาว

ถนน

ประชาชนมีถนน

ได้มาตรฐาน การ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

298 ขยายถนน คสล. สองข้าง

จากเส้นหน้า อบต.เป๊าะ –

 ทางเข้าโรงเรียนชุมชน

บ้านหนองคู

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 0.80 เมตร

ยาว 395 เมตร

หนา 0.15 เมตร

158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมีถนน

ได้มาตรฐาน การ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

299 ก่อสร้างอาคารส้านักงาน 

องค์การบริหารส่วนต้าบล

เป๊าะ

เพ่ือรองรับภารกิจท่ี

เพ่ิมขึ นและอ้านวย

ความสะดวกแก่

ราษฎรผู้มาติดต่อ

ราชการ

จ้านวน 1 หลัง ตาม

แบบมาตรฐาน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวนหลัง เพ่ือรองรับ

ภารกิจท่ีเพ่ิมขึ น

และอ้านวยความ

สะดวกแก่ราษฎร

ผู้มาติดต่อราชการ

กองช่าง

300 โครงการติดตั งกระจกนูน 

ในเขต อบต เป๊าะ

เพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

จ้านวน 12 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด

ติดตั ง

ลดการเกิด

อุบัติเหตุตาม

ท้องถนน

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณโครงการ

109



110 แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

301 โครงการติดตั งไฟแสง
สว่างถนนในเขต อบต.
เป๊าะ

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตต

และทรัพย์สิน

ในเขต อบต.เป๊าะ 12 

หมู่บ้าน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

302 โครงการติดตั งสัญญาณไฟ

กระพริบในเขต อบต.เป๊าะ

เพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ให้แก่ประชาชน

ในเขต อบต.เป๊าะ 12

หมู่บ้าน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนจุด

ติดตั ง
ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนน

กองช่าง

303 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

 จ้านวน 1 หลัง

เพ่ือให้ข้าราชการ 

พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน   ได้มี

สถานท่ีส้าหรับพัก

อาศ้ย

 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว

10.00 เมตร         สูง 

3.00 เมตร     (ตาม

แบบ อบต.)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนหลัง เพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่

อาศัยของ

ข้าราชการ

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา



111 แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

304 ปรับปรุง ซ่อมแซมและ

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

เพ่ือผลิตน ้าประปา

แก้ปัญหาการขาด

แคลนน ้าอุปโภค

บริโภคให้แก่

ประชาชน

เขต อบต. /จ้านวน 12 

หมู่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนแห่ง เพ่ือให้

ประชาชนมีน ้า

เพ่ือการอุปโภค

บริโภค

กองช่าง

305 ก่อสร้างห้องน ้า องค์การ

บริหารส่วนต้าบลเป๊าะ

เพ่ือให้บริการแก่

ประชาชนท่ีมารับ

บริการท่ี อบต.เป๊าะ

จ้านวน 4 ห้อง กว้าง 

3.20 ม. ยาว 6.00เมตร

 สูง 3.00 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้

เข้ารับการ

ประชาชนท่ีใช้

บริการห้องน ้า

ได้รับมาตรฐาน

ท่ีดี มีความ

สะอาด

กองช่าง

306 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ืออ้านวยความ

สะดวกแก่ผู้มารับ

บริการจาก

หน่วยงานราชการ

จ้านวน 1 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนแห่ง เพ่ือรองรับรถ

ประชาชนท่ีมา

ใช้บริการกับ

หน่วยงาน

กองช่าง

งบประมาณโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



112 แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

307 ฝายชะลอน ้า บ้านโนนลาน

   ม.13

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในหน้าแล้งและ

ป้องกันน ้าท่วม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้ในหน้าแล้ง

และเพ่ือ

การเกษตร

กองช่าง

308 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต 

อบต.เป๊าะ

เพ่ือให้สถานท่ี

ภายในอบต.เป๊าะมี

ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

เป็นระเบียบ

เรียบร้อย

ภายในเขต อบต.เป๊าะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนแห่ง สถานท่ีภายใน

อบต.มีภูมิทัศน์

ท่ีสวยงามเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย

กองช่าง

309 ขุดท่อระบายน ้า ม.16 เพ่ือป้องกันน ้าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน

กว้าง 60 ม.          ยาว

 250 ม.
135,646 135,646 135,646 135,646 135,646 ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังภายใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

310 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ

โรงเรียนบ้านหมากยาง

(เส้นรอบ ร.ร.บ้านหมาก

ยาง)

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.

 หนา 0.15 ม.
230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็ว

หน่วยงานอ่ืน

311 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า  ม.

16

พ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ช่วงสายบ้านหมากยาง

เหนือ-บ้านค้อ /ยาว

1,180 ม.

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

312 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าและ

ไฟส่องสว่าง ซอยบ้านนาย

ประเสริฐ บุญม่ัน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

จ้านวน 1 จุด  3 ต้น 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

งบประมาณ

113

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



114 แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

313 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านหนองคู

ใหม่   ม.15-บ้านโนนแดง 

ม.5

พ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

314 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรบ.หนองคูใหม่  

 ม.15-บ้านสองห้อง

พ่ือให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว

ขยายเขตฯ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

315 ก่อสร้างทางระบายน ้า

(ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน

เพ่ือแก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังในหมู่บ้าน
ปริมาณø 0.04 ม.ยาว

150ม.

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความยาว

ท่อส่งน ้า
แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังใน

หมู่บ้าน

กองช่าง

เส้นกลางระหว่าง

หมู่บ้าน บ้านหนองคู

ใหญ่ ม.7-หนองคูใต้ ม12

140,000 140,000 140,000

ปริมาณø 0.04 ม.ยาว

128 ม.

140,000140,000 ความยาว

ท่อระบายน ้า

แก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังใน

หมู่บ้าน

กองช่างเพ่ือแก้ปัญหาน ้า

ท่วมขังในหมู่บ้าน

ปรับปรุงถนนให้มีท่อ

ระบายน ้าทั งสองข้าง

316

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

317 ยกระดับถนน คสล.บ้าน

หมากยาง ม.16 สายบ้าน

นายเส่ียน เมยท่าแค -

บ้านนายสวน พรหมทา ม.

16

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร          

ยาว 50 เมตร หนา 

0.15 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

318 ก่อสร้างสถานีสูบน ้า 
แบบโรงสูบ  หมู่13

เพ่ือเก็บกักน ้าไว้ใช้

ในหน้าแล้ง และใช้

ในการเกษตร

ตามแบบมาตรฐานกรม

ชลประทาน
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน ้า

ใช้ในหน้าแล้ง

และมีน ้าท้า

การเกษตร

หน่วยงานอ่ืน

319 ก่อสร้างถนนดินผิวหิน

คลุกบดอัดเกล่ียเรียบจาก

โนนนาค้า-จดท่ีของนาง

ปินฟ้า  วงศ์ค้าจันทร์  ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4.00  ม. ยาว350

 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนได้

มาตรฐาน การ

คมนาคมสะดวก

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ งบประมาณ

115



116 แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

320 ก่อสร้างถนนดินผิวหิน

คลุกบดอัดเกล่ียเรียบจาก

นาน้อยด้านตะวันตก ถึงท่ี 

   นายเฉลียว พิมพ์ประจบ

  ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4  ม.ยาว 250ม. 

หนาเฉล่ีย 0.10 ม
200,000       200,000       200,000         200,000        200,000       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

323 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

ม่วง ม.4 สายบ้านม่วง-

บ้านโนนลาน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

    กว้าง 5 ม.     ยาว 

3,542 ม  หนา 0.15 ม.
8,855,000    8,855,000    8,855,000       8,855,000     8,855,000    ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว500 

เมตรหนา 0.15 เมตร
321 880,000       880,000       880,000         880,000        880,000       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

จ้านวน

หมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

วัตถุประสงค์
โครงการ งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นทางหลวง หมายเลข

2087 -หนองสองห้อง ม.3

322 ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ

เติมศาลาประชาคม

ประจ้าหมู่บ้าน

เพ่ือให้มีสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม

ต่างๆ

เพ่ือให้มี

สถานท่ี

ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ

กองช่างเขต อบต./12 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000



แบบ ผ.02

2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)

325

326 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น    

 ผิวหินคลุก ในเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบล

เป๊าะ

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

ในเขตอบต.เป๊าะ 

จ้านวน 12 หมู่บ้าน
500,000       500,000       500,000         500,000        500,000       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนได้

มาตรฐานการ

คมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

รวม จ้านวน 326 โครงการ    -  - 181,449,917    186,936,880    186,936,880        186,936,880      186,936,880      -    -

เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

117

กองช่าง

  ปรับปรุงถนนดินเป็นผิว

หินคลุก จากสายบ้าน   

หมากยางถึง แยกบ้าน

ม่วง-โนนลาน

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็วได้มาตรฐาน

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่า   

จะไดรับ
ท่ี

ความยาว

ถนน
608,736608,736608,736608,736608,736กว้าง 4  เมตร    ยาว  

1,560 เมตร    หนา 

0.10  เมตร

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

636,000         636,000        636,000       

งบประมาณ

324 ก่อสร้างถนน คสล.จาก

เส้นแยกดอนปู่ตา หมู่10 -

ท้านบร่องค้าน้อย หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนส้าหรับการ

คมนาคมสะดวก 

รวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร      ยาว 

300 เมตร      หนา 

0.15 เมตร

636,000       ความยาว

ถนน

ประชาชนมี

ถนนส้าหรับ

การคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ 

โครงการ วัตถุประสงค์

636,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา





































































































































































2500273
























