
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
      ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
      1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 1 ซอย 10 ถึง 360,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 10 ถึง ถนนลาดยางฯ ซอย 17 กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
ซอย 17 ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.41319  , E  99.87469
          N 13.41434  , E 99.87536 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 1 ซอย 10 540,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 10 ถนนลาดยางฯ (บริเวณกลางซอย 10)   เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
(บริเวณกลางซอย 10) กว้าง 4.00 ม ยาว 220 ม มาตรฐาน ท่ีสะดวก

ตามแบบมาตรฐาน
ค่าพิกัด N  13.41704  , E 99.87517 
          N  13.41801  , E 99.87367

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 200,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 กว้าง 3.00 ม. ยาว 108 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
หมู่ท่ี 1 ซอย 14 ตามแบบ อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.41273 , E 99.87973  
          N 13.41231 , E 99.88063

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยางงาม  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ  หมู่ท่ี 1 260,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บริเวณบ้าน ลาดยางฯ บริเวณบ้านนายสุริยา  เรืองวิจิตร  . เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม

นายสุริยา เรืองวิจิตร กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

ค่าพิกัด N 13.41880 , E 99.87143

          N 13.41843 , E 99.87334

5 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 1 ซอย 10 6,000,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 10 ลาดยางฯ (ตลอดสาย) กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
(ตลอดสาย) ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.41577  , E 99.88095 
          N 13.41838  , E 99.86580 

6 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ   หมู่ท่ี 1 ซอย 17  1,000,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 17 ลาดยางฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N ๑๓.41143  E 99.87922
          N ๑๓.41297  E ๙๙.87440

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ  หมู่ท่ี 1 ซอย 9 500,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 9 ลาดยางฯ กว้าง 5.00 ม. ยาว 219 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N  13.41619 , E  99.88136
          N  13.41539 , E  99.88328

8 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 1 ซอย 5 300,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ซอย 5 ลาดยางฯ (ซอยศรีทอง) กว้าง 2.50 ม. ยาว 190 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
(ซอยศรีทอง) ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N  13.41729 , E  99.88176
          N  13.41678 , E  99.88313

9 ติดต้ังแผงก้ันทางโค้ง เพ่ือติดต้ังแผงก้ัน ติดต้ังแผงก้ันทางโค้ง หมู่ท่ี 1 บริเวณซอย 17 150,000 ติดต้ังแผงก้ัน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี1 บริเวณซอย 17 ทางโค้ง ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  ยาว 64 เมตร ทางโค้งตามระยะ ความปลอดภัย

ค่าพิกัด N  13.41133 , E  99.87857 ท่ีก าหนด ในการสัญจร

10 ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมติดต้ังหม้อแปลง 2,000,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง
พร้อมติดต้ังหม้อแปลง บริเวณปลายเหมืองพ่อนาค หมู่ท่ี 1 ท่ีขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
บริเวณปลายเหมือง ยาว  1,100 ม. ท่ัวถึง  ในเวลา
พ่อนาค  หมู่ท่ี 1 ค่าพิกัด N  13.41547 , E 99.87033 กลางคืน  เพ่ือความ

          N  13.41792 , E 99.86320 ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 ซอย 10 ถึง  ซอย 17 400,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง

ซอย 10 ถึง  ซอย 17  ระยะทาง 560 เมตร ท่ีขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
ค่าพิกัด N 13.41724 , E 99.87714 ท่ัวถึงในเวลากลางคืน
          N 13.41320 , E 99.87471 เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

12 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่ถนนต่อจาก 1,000,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ต้ังแต่ถนนต่อ ลาดยาง บ้านผู้ใหญ่ธีระพงษ์ - ปลายคลองหมู่ท่ี 3 เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
จากบ้านผู้ใหญ่ธีระพงษ์ - กว้าง 3.50 ม.ยาว 430 ม. ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก
ปลายคลองหมู่ท่ี 3 ค่าพิกัด N 13.39152 , E 99.86030

          N 13.39008 , E 99.86345

13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน เพ่ือก่อสร้างเข่ือน ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง หมู่ท่ี 2 300,000 เข่ือนป้องกัน เพ่ือรักษาสภาพดิน กองช่าง
ตล่ิงพัง หมู่ท่ี 2 ป้องกันตล่ิงพัง บริเวณบ้านนางสาวนวลเพ็ญ ปากยะวงศ์ ตล่ิงพัง 1 แห่ง บริเวณคันคลอง
บริเวณบ้านนางสาว ส าหรับเก็บกักน้ า ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด และกักเก็บน้ าไว้ใช้
นวลเพ็ญ ปากยะวงศ์ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ค่าพิกัด N 13.39870 , E 99.86719 ประโยชน์ในการเกษตร

14 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 2 ซอย 35 2,400,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ซอย 35 ลาดยางฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม

ค่าพิกัด N 13.39769 , E 99.86310 มาตรฐาน ท่ีสะดวก
          N 13.40050 , E 99.85441 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02



     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน 570,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน ลาดยางฯ ผู้ใหญ่ธีระพงษ์ - บ้านนายเสง่ียม ฤาเดช เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
ผู้ใหญ่ธีระพงษ์ - บ้าน กว้าง 3.50 ม. ยาว 420 ม. มาตรฐาน ท่ีสะดวก
นายเสง่ียม ฤาเดช ตามแบบมาตรฐาน

ค่าพิกัด N 13.39498 , E 99.86137
          N 13.39677 , E 99.86207 

16 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก ซอย 32  หมู่ท่ี 2 200,000 ถนนท่ีซ่อมแซม ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
/หินคลุก ซอย 32 ลูกรัง/หินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,700 ม. เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
หมู่ท่ี 2 ค่าพิกัด N 13.39811 , E 99.87421 ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

          N 13.40211 , E 99.85446 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก 230,000 ถนนท่ีซ่อมแซม ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
/หินคลุก บริเวณ ลูกรัง/หินคลุก บริเวณคลองชลประทาน หมู่ท่ี 2,3,4,5 เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
คลองชลประทาน   กว้าง 3.00 ม. ยาว 3,000 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
หมู่ท่ี 2,3,4,5 ค่าพิกัด N 13.41102 , E 99.85431

          N 13.37869 , E 99.85058 

18 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า เพ่ือก่อสร้างประตู ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ าปลายเหมืองโรงเรียง 300,000 ประตูเปิด-ปิดน้ า ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
ปลายเหมืองโรงเรียง เปิด - ปิดน้ า หมู่ท่ี 2 ยาว 8.00 ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด จ านวน 1 แห่ง และใช้ในการเกษตร  

หมู่ท่ี 2 ค่าพิกัด N 13.40434 , E 99.86389 ในหน้าแล้ง หรือ
ขาดแคลนน้ า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ หมู่ท่ี 2 ต าบลวัดยางงาม 200,000 ครองไส้ไก่ 1 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 คลองไส้ไก่ ค่าพิกัด N 13.40214 , E 99.85447 ได้รับการซ่อมแซม มีระบบน้ าส าหรับ
ต าบลวัดยางงาม           N 13.40237 , E 99.85682 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

อย่างท่ัวถึง

20 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (หลอด LED) หมู่ท่ี 2  223,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง
(หลอด LED) หมู่ท่ี 2 ส่องสว่าง  ซอย 35 จ านวน 19 จุด (ระยะทาง 680 ม.) จ านวน 19 จุด ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
 ซอย 35 ค่าพิกัด N 13.39692 , E 99.86783 ท่ัวถึง  ในเวลา

          N 13.39777 , E 99.86240 กลางคืน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

21 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (หลอด LED) หมู่ท่ี 2  10,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง
(หลอด LED) ส่องสว่าง ซอยบ้านนางสาววรรดี กล่ินอ าไพ จ านวน 1 จุด ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน จ านวน 1 จุด ระยะทาง 40 ม. ท่ัวถึง  ในเวลา
นางสาววรรดี กล่ินอ าไพ ค่าพิกัด N 13.40208 , E 99.87740 กลางคืน  เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 3 ซอย 45 1,500,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 3  ซอย 45 ลาดยางฯ บริเวณถนนเลียบเหมืองตาฉาย เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
บริเวณถนนเลียบเหมือง กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ตาฉาย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

ค่าพิกัด N  13.38910 , E  99.81052
          N  13.39014 , E  99.86353

23 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 3 ซอย 46 400,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 3  ซอย 46 ลาดยางฯ กว้าง 3.00 ม. ยาว 330 ม. เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N 13.38820 , E 99.87024
          N 13.38874 , E 99.87170

24 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 3 4,000,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ลาดยางฯ ซอยวัดยางงาม 49  กว้าง 4.00 ม. เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
ซอยวัดยางงาม 49 ยาว 1,700 ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.38437 , E 99.86815 
          N 13.38634 , E 99.85270 

25 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 3 (ต่อจากเดิม) 750,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 3  (ต่อจากเดิม) ลาดยางฯ บริเวณหลังบ้านนายทวี  พุทธชาติ กว้าง 4.00 ม. เป๋นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
บริเวณหลังบ้าน ยาว 450 ม.ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
นายทวี  พุทธชาติ ค่าพิกัด N 13.39318 , E 99.87090 

          N 13.39437 , E 99.86719 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02



     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ก่อสร้างถนนลูกรัง / เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลูกรัง / หินคลุก หมู่ท่ี 3 400,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี 3  ลูกรัง / หินคลุก (ต่อจากเดิม) บริเวณหลังบ้านนายทวี พุทธชาติ เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
(ต่อจากเดิม) กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
บริเวณหลังบ้าน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
นายทวี พุทธชาติ ค่าพิกัด N 13.39411 , E 99.86820 

          N 13.39155 , E 99.86786 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 1,500,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
เสริมเหล็ก พร้อมวาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ า ซอย 44 หมู่ท่ี 3 กว้าง 3.00 ม. เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
ท่อระบายน้ า ซอย 44 ยาว 250 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
หมู่ท่ี 3 ค่าพิกัด N 13.38982 , E 99.87109 

          N 13.38864 , E 99.87244

28 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย 52 1,700,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ซอย 52 ลาดยางฯ พร้อมวางท่อระบายน้ า เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
พร้อมวางท่อระบายน้ า บริเวณบ้าน นางทิพวรรณ จันทมาศ ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
บริเวณบ้าน กว้าง 3.00 ม. ยาว 370 ม. 
นางทิพวรรณ จันทมาศ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

ค่าพิกัด N 13.38125 , E 99.86677 
          N 13.38158 , E 99.86896 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 1,000,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ซอยโรงมะพร้าว ลาดยางฯ ซอยโรงมะพร้าว  กว้าง 4.00 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม

ยาว 400 ม. ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N 13.38249 , E 99.86221
          N 13.38267 , E 99.85995

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       74



     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย  55 700,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ซอย  55 สาย ลาดยางฯ สายบ้านนายบุญเลิศ  มีฉวี เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
บ้านนายบุญเลิศ  มีฉวี  กว้าง  3.00 ม.  ยาว  550 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด    
ค่าพิกัด N 13.37871 , E 99.86548
          N 13.37809 , E 99.86835

31 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 460,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 (ต่อจากเดิม) เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
หมู่ท่ี 4 (ต่อจากเดิม) กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
ค่าพิกัด N 13.38107 , E 99.86121
          N 13.38131 , E 99.85815

32 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย 54 460,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 4  ซอย 54 ลาดยางฯ บริเวณทางเข้าบ้านนางช่อ สรุปราษฎร์ เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
บริเวณทางเข้าบ้าน  กว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
นางช่อ สรุปราษฎร์ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

ค่าพิกัด N 13.38101 , E 99.86009
          N 13.37761 , E 99.85943

33 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย 53 420,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 4  ซอย 53 ลาดยางฯ กว้าง 3.00 ม. ยาว 260 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N 13.38022 , E 99.86637
          N 13.38007 , E 99.86812

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย 56 950,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ซอย 56 ลาดยางฯ (เลียบคลองปากท่อ) กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
(เลียบคลองปากท่อ) ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.37654 , E 99.86377
          N 13.37582 , E 99.86776

35 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 4 ซอย 57 500,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ซอย 57 ลาดยางฯ (เลียบคลองปากท่อ) กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคม
(เลียบคลองปากท่อ) ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.37726 , E 99.85807
          N 13.37769 , E 99.85643

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ า  บริเวณบ้านนางโปรด  กุลศรี 150,000 รางระบายน้ า มีการระบายน้ าได้ดี กองช่าง
บริเวณบ้าน รางระบายน้ า หมู่ท่ี 4 กว้าง 0.40 ม ยาว 28 ม.  ท่ีก่อสร้าง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
นางโปรด  กุลศรี  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เป็นไปตาม ในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 4 ค่าพิกัด N 13.38146 , E 99.85924 แบบท่ีก าหนด

          N 13.38142 , E 99.85949

37 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า เพ่ือก่อสร้างประตู ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ า 200,000 ประตู ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
บริเวณสะพาน เปิด - ปิดน้ า บริเวณสะพานเหมืองทะเลค้าน หมู่ท่ี 4 เปิด - ปิดน้ า และใช้ในการเกษตร  
เหมืองทะเลค้าน จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง ในหน้าแล้ง หรือ
หมู่ท่ี 4 ค่าพิกัด N 13.38436 , E 99.86840 ขาดแคลนน้ า

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ท่ี

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสิองสว่าง เพ่ือติดต้ังโคมไฟฟ้า ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (หลอด LED) หมู่ท่ี 4 100,000 จ านวนโคมไฟฟ้า ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง

(หลอด LED) ส่องสว่าง ซอย 55 จ านวน 16  โคม ระยะทาง 250 ม ส่องสว่างท่ีติดต้ัง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
หมู่ท่ี 4 ซอย 55 ค่าพิกัด N 13.37874 , E 99.86554 ท่ัวถึง  ในเวลา

          N 13.37808 , E 99.86826 กลางคืน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

39 ซ่อมแซมศูนย์สาธิต เพ่ือซ่อมแซมศูนย์ ซ่อมแซมศูนย์สาธิตการเกษตร หมู่ท่ี 4 300,000 ศูนย์สาธิต ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 4 สาธิตการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เกษตร 1 แห่ง มีสถานท่ีประชุม

ค่าพิกัด N 13.38064 , E 99.86267 ได้รับการซ่อมแซม และจัดกิจกรรม
          N 13.38297 , E 99.86109 ร่วมกัน

40 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายกลางนา หมู่ท่ี 5 2,400,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง 
สายกลางนา  หมู่ท่ี 5 ลาดยางฯ (ทะลุคลองชลประทาน) กว้าง 4.00 ม. เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคมท่ี
(ทะลุคลองชลประทาน)  ยาว 1,000 ม. ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน สะดวกในการเดินทาง

ค่าพิกัด N 13.40958 , E 99.86304 และขนส่งพืชผล
          N 13.41100 , E 99.85431 ทางการเกษตร

41 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ   เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 5 360,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ลาดยางฯ สายบ้านป้ามาลี แซ่โอ่ว  เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคมท่ี
สายบ้านป้ามาลี แซ่โอ่ว  กว้าง 4.00 ม.  ยาว 170 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวกในการ

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เดินทางและขนส่ง
ค่าพิกัด N 13.41586 , E 99.86846 พืชผลทางการเกษตร

          N 13.14181 , E 99.86760

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ก่อสร้างถนนลาดยางฯ เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 5 1,400,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

หมู่ท่ี 5  สายบ้าน ลาดยางฯ สายบ้านนายประสิทธ์ิ  เปล่ียนศรี เป็นไปตามแบบ เส้นทางคมนาคมท่ี
นายประสิทธ์ิ เปล่ียนศรี กว้าง  4.00 ม.ยาว  520 ม. ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน สะดวกในการ

ค่าพิกัด N 13.41583 , E 99.86803 เดินทางและขนส่ง
          N 13.41526 , E 99.87086 พืชผลทางการเกษตร

43 ก่อสร้างถนนลูกรัง / เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก ต่อจากถนนลาดยางฯ 800,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หินคลุก ต่อจากถนน ลูกรัง / หินคลุก ซอย 22 หมู่ท่ี 5 ต้ังแต่สวนนางสาวเปลว เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคมท่ี
ลาดยางฯ ซอย 22 นาคสมบัติ ถึงสวนนายนิรุต คุ้มนาน แบบท่ีก าหนด สะดวกในการ
หมู่ท่ี 5 ต้ังแต่สวน กว้าง 4.00  ม. ยาว 860 ม. เดินทางและขนส่ง
นางสาวเปลว นาคสมบัติ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พืชผลทางการเกษตร
ถึงสวนนายนิรุต คุ้มนาน ค่าพิกัด N 13.41329 , E 99.86558 

          N 13.41110  , E 99.86080

44 ก่อสร้างถนนลูกรัง / เพ่ือก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนลูกรัง / หินคลุก หมู่ท่ี 5  400,000 ถนนท่ีก่อสร้าง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หินคลุกหมู่ท่ี 5  สาย ลูกรัง / หินคลุก สายบ้านป้ามาลี  แซ่โอ่ว (ต่อจากถนนเดิม) เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคมท่ี
บ้านป้ามาลี  แซ่โอ่ว กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวกในการ
(ต่อจากถนนเดิม) ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เดินทางและขนส่ง

ค่าพิกัด N 13.14180 , E 99.86760 พืชผลทางการเกษตร

          N 13.41535 , E 99.87084

45 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ท่ี 5 ซอย 22 6,000,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ซอย 22 ลาดยางฯ กว้าง 4.00 ม.  ยาว  2,550 ม. เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคม

ตามแบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ท่ีสะดวก
ค่าพิกัด N 13.40815 , E 99.87816
          N 13.41728 , E 99.85996

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ซอย 25 1,300,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ซอย 25 คอนกรีต (ตอนท่ี 1) กว้าง 3.50 ม.  ยาว 600 ม. เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคม
(ตอนท่ี 1) ตามแบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.41226 , E 99.86632
          N 13.40832 , E 99.86728

47 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ซอย 25 550,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ซอย 25 คอนกรีต (ตอนท่ี 2) กว้าง 3.00 ม.  ยาว  300 ม. เป็นไปตาม เส้นทางคมนาคม
(ตอนท่ี 2) ตามแบบมาตรฐาน แบบมาตรฐาน ท่ีสะดวก

ค่าพิกัด N 13.40832 , E 99.86728
          N 13.40598 , E 99.86964

48 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 5 200,000 ท่อลอดเหล่ียม ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บริเวณบ้าน ท่อลอดเหล่ียม บริเวณบ้านนายประพจน์ ประโลมวงค์ ท่ีก่อสร้างเป็นไป บริโภค  และน้ าใน

นายประพจน์  กว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด คลองมีการระบาย

ประโลมวงค์ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ได้สะดวก

ค่าพิกัด N 13.40545 , E 99.87185

49 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ท่ี 5 ซอย 25 ถึง 180,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ซอย 25 ถึง ส่องสว่าง ซอย 22  ระยะทาง 650 เมตร (จ านวน 18 ต้น) ท่ีติดต้ัง ไฟฟ้าแสงสว่างใช้
ซอย 22 ค่าพิกัด N 13.41226 , E 99.86632 จ านวน 18 ต้น ท่ัวถึงในเวลากลางคืน

          N 13.40832 , E 99.86728 เพ่ือความปลอดภันใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ. 02



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ เพ่ือซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนลูกรัง / หินคลุก  หมู่ท่ี 1 - 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีซ่อมแซม ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี 1 - 5 ลูกรัง/หินคลุก (รวมถนนเลียบคลองชลประทานท้ังหมดท่ีได้รับ เป็นไปตามแบบ มีเส้นทางคมนาคม
(รวมถนนเลียบคลอง การถ่ายโอน) ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
ชลประทานท้ังหมด
ท่ีได้รับการถ่ายโอน)

51 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนท่ีซ่อมแซม ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 - 5 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบลวัดยางงาม (รวมถนนเลียบ เป็นไปตาม มีเส้นทางคมนาคม
ต าบลวัดยางงาม คลองชลประทานท้ังหมดท่ีได้รับการถ่ายโอน) แบบท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
(รวมถนนเลียบคลอง ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
ชลประทานท้ังหมดท่ี
ได้รับการถ่ายโอน)

52 ปรับปรุงถนนลาดยางฯ เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนลาดยาง ฯ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนท่ีปรับปรุง ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล ลาดยางฯ หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบลวัดยางงาม (รวมถนนเลียบ เป็นไปตาม มีเส้นทางคมนาคม
วัดยางงาม รวมถนน คลองชลประทานท้ังหมดท่ีได้รับการถ่ายโอน) แบบท่ีก าหนด ท่ีสะดวก
เลียบคลองชลประทาน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
ท้ังหมดท่ีได้รับ
การถ่ายโอน)

53 ซ่อมแซมคอสะพาน เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมคอสะพานและสะพานข้ามคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คอสะพานและ ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
และสะพานข้ามคลอง คอสะพานและ หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม สะพานข้ามคลอง มีเส้นทางคมนาคม
หมู่ท่ี 1 - 5 สะพานข้ามคลอง ได้รับการซ่อมแซม ท่ีสะดวก
ต าบลวัดยางงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ซ่อมแซมรางระบายน้ า/ เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมรางระบายน้ า / ประตูน้ า  หมู่ท่ี 1 - 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ า/ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองช่าง
ประตูน้ า หมู่ท่ี 1 - 5 รางระบายน้ า / ต าบลวัดยางงาม ประตูน้ าได้ รับประโยชน์ใช้สอย
ต าบลวัดยางงาม ประตูน้ า รับการซ่อมแซม

55 ปรับปรุงศาลาพัก เพ่ือปรับปรุงศาลา ปรับปรุงศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ท่ี 1 - 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาพัก ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองช่าง
ผู้โดยสาร  หมู่ท่ี 1 - 5 พักผู้โดยสาร ต าบลวัดยางงาม ผู้โดยสารได้รับ รับประโยชน์ใช้สอย
ต าบลวัดยางงาม การปรับปรุง

56 ปรับปรุง / ต่อเติม เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม ปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนในพ้ืนท่ีท า กองช่าง
ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์สาธิตการตลาด และพ้ืนท่ี ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์ บริเวณโดยรอบ หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม สาธิตการตลาด และ ชุมชน
สาธิตการตลาด และ สาธิตการตลาด และ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ 

พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ ได้รับการปรับปรุง

หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบล /ต่อเติม

วัดยางงาม

57 วางแผ่นพ้ืน หมู่ท่ี 1 - 5 เพ่ือวางแผ่นพ้ืน วางแผ่นพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแผ่นพ้ืน ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
ต าบลวัดยางงาม วัดยางงาม ท่ีได้วาง มีเส้นทางคมนาคม

ท่ีสะดวก

58 ก่อสร้างทางลาดบริเวณ เพ่ือก่อสร้างทางลาด ก่อสร้างทางลาดบริเวณไหล่ถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทางลาดบริเวณ ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
ไหล่ถนน  (ลาดยาง บริเวณไหล่ถนน (ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ไหล่ทางท่ีก่อสร้าง มีเส้นทางคมนาคม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม ตามแบบท่ี อบต. ท่ีสะดวก
หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบล ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ก าหนด
วัดยางงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ คลองน้ าท้ิง หมู่ท่ี 1 - 5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองไส้ไก่ ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองช่าง

คลองน้ าท้ิง หมู่ท่ี 1 - 5 คลองไส้ไก่ ต าบลวัดยางงาม คลองน้ าท้ิง มีระบบน้ าส าหรับ
ต าบลวัดยางงาม ได้รับการซ่อมแซม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

อย่างท่ัวถึง

60 ซ่อมแซมไฟกระพริบ  เพ่ือซ่อมแซม ซ่อมแซมไฟกระพริบ  หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟกะพริบ อุบัติเหตุทางท้องถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล ไฟกระพริบ วัดยางงาม จ านวน  28  จุด จ านวน 28 จุด ลดลง
วัดยางงาม ได้รับการซ่อมแซม

61 ติดต้ัง/ซ่อมแซม เพ่ือติดต้ัง/ซ่อมแซม ติดต้ัง/ซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
ป้ายก าหนดน้ าหนัก ป้ายก าหนดน้ าหนัก ป้ายก าหนดน้ าหนักรถบรรทุก ป้ายก าหนดน้ าหนัก เส้นทางการจราจร
รถบรรทุก รถบรรทุก ป้ายจราจร ป้ายแนะน า (ป้ายรหัสทางหลวงท้องถ่ิน) รถบรรทุก และมีความปลอดภัย
ป้ายจราจร ป้ายแนะน า ป้ายจราจร ป้ายแนะน า ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายจราจร ป้ายแนะน า ในการใช้เส้นทาง
(ป้ายรหัสทางหลวงท้องถ่ิน) (ป้ายรหัสทางหลวง ป้ายบอกเส้นทางและป้ายเข้าซอย (ป้ายรหัสทางหลวง
ป้ายสัญญาณจราจร ท้องถ่ิน) หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม ท้องถ่ิน)
ป้ายบอกเส้นทางและ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร

ป้ายเข้าซอย ป้ายบอกเส้นทางและ ป้ายบอกเส้นทางและ

หมู่ท่ี 1 - 5 ป้ายเข้าซอย ป้ายเข้าซอย 
ต าบลวัดยางงาม ท่ีติดต้ัง/ซ่อมแซม

62 ติดต้ังไฟกระพริบ  เพ่ือติดต้ังไฟกระพริบ ติดต้ังไฟกระพริบ  หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบลวัดยางงาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนไฟกระพริบ อุบัติเหตุทางท้องถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 1 - 5  ต าบล ท่ีติดต้ัง ลดลง
วัดยางงาม

รวม 62  โครงการ 20,173,000 11,970,000 19,470,000 5,260,000 5,350,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       82



     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือติดต้ังเสียง ติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ท่ี 1 - 5 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน ประชาชนรับทราบ กองช่าง

ตามสาย ต าบลวัดยางงาม  5 หมู่บ้าน ข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการ

2 ปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือปรับปรุง ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ท่ี 1 - 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนรับทราบ กองช่าง
เสียงตามสาย ต าบลวัดยางงาม  5 หมู่บ้าน ข่าวสารและ

การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการ

3 อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านนางสวาท น้อยประเสริฐ 20,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง/

ส่วนภูมิภาค ส าหรับ หมู่ท่ี 4 ซอย 54 ข้ามถนนในหมู่บ้าน จ านวน 1 ต้น ไฟฟ้าใช้ท่ัวถึงในเวลา การไฟฟ้า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 ต้น กลางคืน  เพ่ือความ ส่วนภูมิภาค

บริเวณบ้าน ค่าพิกัด N 13.38223 , E 99.85889 ปลอดภัยในชีวิตและ สาขาอ าเภอ

นางสวาท น้อยประเสริฐ ทรัพย์สิน ปากท่อ

หมู่ท่ี 4 ซอย 54 จังหวัดราชบุรี

ข้ามถนนในหมู่บ้าน

4 อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 300,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง/

ส่วนภูมิภาค ส าหรับ บริเวณทางเข้าโรงมะพร้าวนางมลทิรา เกิดมี ท่ีขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ท่ัวถึงในเวลา การไฟฟ้า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 ยาว 360 ม. กลางคืน  เพ่ือความ ส่วนภูมิภาค

บริเวณทางเข้าโรงมะพร้าว ค่าพิกัด N 13.38064 , E 99.86267 ปลอดภัยในชีวิตและ สาขาอ าเภอ

นางมลทิรา เกิดมี           N 13.38297 , E 99.86109 ทรัพย์สิน ปากท่อ

หมู่ท่ี 4 จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)       83

แบบ ผ. 02



     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดต้ังเสาไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ีนท่ีมี กองช่าง/

ส่วนภูมิภาค ส าหรับ สาธารณะพร้อมไฟทาง ท่ีขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ การไฟฟ้า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบลวัดยางงาม ท่ัวถึง  ในเวลา ส่วนภูมิภาค

สาธารณะและติดต้ัง กลางคืน  เพ่ือความ สาขาอ าเภอ

เสาไฟฟ้าสาธารณะ ปลอดภัยในชีวิตและ ปากท่อ

พร้อมไฟทาง ทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรี

หมู่ท่ี 1 - 5 ต าบล
วัดยางงาม

6 อุดหนุนการประปา เพ่ือขยายเขตระบบ ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค  หมู่ท่ี 2 3,000,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง /
ส่วนภูมิภาค ส าหรับ ประปา บริเวณบ้านนายบุญชู แสงจันทร์ ถึงบ้าน ท่ีขยายเขตประปา มีน้ าส าหรับอุปโภค การประปา

โครงการขยายเขต นายเสง่ียม ฤาเดช บริโภคตามความ ส่วนภูมิภาค

ระบบประปาภูมิภาค ค่าพิกัด N 13.39561 , E 99.86577 ต้องการ สาขาอ าเภอ

หมู่ท่ี 2 บริเวณบ้าน           N 13.39630 , E 99.86344 ปากท่อ

นายบุญชู แสงจันทร์ ถึง จังหวัดราชบุรี

บ้านนายเสง่ียม ฤาเดช

7 อุดหนุนการประปา เพ่ือขยายเขตระบบ ขยายเขตระบบประปาภูมิภาค หมู่ท่ี  1 - 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง /
ส่วนภูมิภาค ประปา ต าบลวัดยางงาม ท่ีขยายเขตระบบ มีน้ าส าหรับอุปโภค การประปา

ส าหรับโครงการ ประปา บริโภคตามความ ส่วนภูมิภาค

ขยายเขตระบบประปา ต้องการ สาขาอ าเภอ

ภูมิภาค หมู่ท่ี 1 - 5 ปากท่อ

ต าบลวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี

รวม 7  โครงการ 5,800,000 2,800,000 2,820,000 2,800,000 3,100,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)       84

















1









1



1



1



1



1





1




