
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจรไป ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 104,000   104,000    104,000   ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ทางเขา้ปา่ชา้บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 มาสะดวกย่ิงขึ้น 40 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

2 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีตปอ้งกนัตลิง่ริม  - เพื่อปอ้งกนัการกดัเซาะ ขนาดสงู 1.70 ม. 500,000     500,000   500,000   500,000    500,000   ร้อยละของ  - ประชาชนสญัจร กองชา่ง  

แมน่้า้ขาน  หมูท่ี ่4 ตลิง่บริเวณลา้น้า้ขาน ยาว 220 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดม้ี มสีถานทีพ่ักผ่อน อบต. 

สถานทีพ่ักผ่อน ทา่วังพร้าว

และออกกา้ลงักาย

3 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะเลยีบลา้น้า้ขาน  - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ สวนสาธารณะเลยีบ 200,000    ร้อยละของ  - มสีถานทีใ่นการ กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลกุ ไวส้า้หรับออกกา้ลงักายและ ลา้น้า้ขาน  (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ในการออกกา้ลงั อบต. 

พักผ่อนหย่อนใจ มสีถานทีอ่อกา้ลงั กายและพักผ่อน ทา่วังพร้าว

กายและพักผ่อน หย่อนใจ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน  - เพื่อให้การสญัจรไป ซ่อมแซมคอสะพาน 100,000   ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

บา้นทุง่หลกุขา้มไปบา้นทา่มะโอ มาสะดวกย่ิงขึ้น ขา้มแมน่้า้ขาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลกุ ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

   51
2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการปตูวัหนอนลานปา่ชา้บา้นทุง่หลกุ
 - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่

ปตูวัหนอนลาน      150,000
ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

หมูท่ี ่4
ไวส้า้หรับประกอบศาสนพธิี

ปา่ชา้ จ้านวน 1 แห่ง  (อบต.)
ประชาชนไดรั้บ สะดวกย่ิงขึ้น อบต. 

ฌาปนกจิ ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การประกอบพธิฯี

6 โครงการกอ่สร้างประตรูะบายน้า้  - กอ่สร้างประตรูะบายน้า้ ประตรูะบายน้า้ 250,000   ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ไวใ้ช้ กองชา่ง  

ปดิ-เปดิ หมูท่ี ่4 (ปากลอ้ง) ทีไ่ดม้าตรฐาน จ้านวน 2 บาน (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ในฤดกูาลเกษตร อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทา่วังพร้าว

7 โครงการกอ่สร้างฝายน้า้ลน้โค้งย่าปา  - เพื่อกอ่สร้างฝายน้า้ลน้ ฝายน้า้ลน้ 300,000   ร้อยละของ  - ประชาชนมนี้า้ใช้ กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 ทีไ่ดม้าตรฐาน ตามแบบมาตรฐาน (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ในฤดกูาลเกษตร อบต. 

กรมชลประทาน ใชใ้นฤดกูาล ทา่วังพร้าว

มข.17 เกษตร

8 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล   บอ่บาดาล 250,000    ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่4 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

9 โครงการวางทอ่ระบายน้า้จากสีแ่ยกบา้น  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม ทอ่ระบายน้า้ 100,000   ร้อยละของน้า้  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ร้องขุดถงึสะพานครูบาอนิถา หมูท่ี ่4 ขัง พร้อมบอ่พักขนาด (อบต.) ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต. 

0.80 ม. ทา่วังพร้าว

10 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้กิง่เลยีบลา้น้า้แมข่าน-  - เพื่อให้การสญัจรไป ไฟฟา้กิง่ 150,000    150,000   ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ปา่ชา้บา้นร้องขุด หมูท่ี ่4 มาสะดวกย่ิงขึ้น (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

11 โครงการทา้ประตเูปดิ-ปดิน้า้ในลา้คลอง  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ทา้ประตเูปดิปดิน้า้ 150,000    150,000   ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

ร้องขุด  หมูท่ี ่4 เกษตร (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

12 โครงการขุดลอกลา้เหมอืงเสยีน้า้ในคลอง  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ขุดลอกลา้เหมอืง 100,000   100,000    100,000   ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

ร้องขุด - ทุง่หลกุ  หมูท่ี ่4 เกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

13 โครงการเทลานคอนกรีตลานทีเ่กบ็ของแมบ่า้น  - เพื่อให้มสีถานทีส่า้หรับ เทลานคอนกรีต จ้านวน 150,000    ร้อยละของ  - แมบ่า้นมสีถานที่ กองชา่ง  

บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ ของ 1 แห่ง (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ในการประกอบ อบต. 

กลุม่แมบ่า้น ความสะดวกใน กจิกรรมตา่ง ๆ ทา่วังพร้าว

14 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ  - เพื่อให้การสญัจรไป จ้านวน 2 ชว่ง ชว่งที ่1 กวา้ง 303,727 ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายหลกัภาย มาสะดวกย่ิงขึ้น 1 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.05 (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก อบต. 

ในหมูบ่า้น บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 1 ม. ยาว ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

152 ม.หนา 0.05 ม. หรือ การสญัจรไปมา

มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 632 ตรม.

####

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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15 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 108,600   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 12 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 320 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

16 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 78 ม. หนา 80,400     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 13 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 234 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

17 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 67.5 ม. หนา 91,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 14 บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 270 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

18 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้งขา้งละ 1.00 ม. ยาว 350 ม. 499,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

เหลก็บริเวณถนนสายหลกัภายในหมูบ่า้น ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นทุง่หลกุ หมูท่ี ่4 กวา่ 700 ตรม. ไหลท่างกวา้งเฉลีย่ สะดวกมากย่ิงขี้น

ขา้งละ 0.30 ม.หรือปริมาณดนิ

ไมน่อ้ยกวา่ 42 ลบ.ม. ราย

ละเอยีดตามแบบแปลน อบต.

ทา่วังพร้าว

19 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อม เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก ศาลาเอนกประสงค์ขนาด 390,500   ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

ตัง้ราวกนัตก หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น กวา้ง 7 ม.ยาว 13 ม.สงู3.5 ม. (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

20 โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อมตดิตัง้ไฟฟา้กิง่ เพื่อให้การเดนิทางไปมา ขยายเขตไฟฟา้พร้อมตดิตัง้ 400,000   400,000    400,000   ร้อยละของ ประชาชนไดรั้บความ กองชา่ง  

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 สะดวกมากย่ิงขึ้น ไฟฟา้กิง่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ สะดวกสบายในการ อบต.ทา่วังพร้าว

สญัจรไปมา

21 โครงการถมดนิลกูรังถนนสายใหม่ เพื่อสะดวกในการสญัจร จัดซ้ือดนิลกูรัง 100,000   100,000    100,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

สะดวกมากย่ิงขี้น

22 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.80 ม. ยาว 61 ม. หนา 91,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 9 บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 231.80 ตรม. พร้อมตดิราว สะดวกมากย่ิงขี้น

กนัตก ขนาดสงู 1 เมตร ยาว

9.30 ม. รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.ทา่วังพร้าว

23 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 79 ม. หนา 106,500   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 10 บา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 316 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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24 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 6.00 ม. ยาว 240 ม. หนา 486,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) บริเวณสะพานมหาดไทยถงึ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

ศาลาหนองงู กวา่ 1,440 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

25 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร สะพาน 400,000   ร้อยละของ การสญัจร ไปมา กองชา่ง  

เสริมเหลก็ หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว ไปมาและมคีวามปลอดภัย ขนาดกวา้ง 6 เมตร (อบต.) ผู้ทีส่ญัจรไป สะดวก รวดเร็ว อบต. 

ยาว 6.60 เมตร มาไดรั้บความ ทา่วังพร้าว

สะดวก

26 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล   บอ่บาดาล 300,000   ร้อยละของ  - เกษตรกรมนี้า้ใชใ้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่5 เกษตร ขนาด 4 นิ้ว (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ ฤดกูาลเกษตรอย่าง อบต. 

ใชใ้นฤดกูาลเกษตร ทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

27 โครงการเจาะบอ่น้า้บาดาล เพื่อให้มนี้า้สะอาดไว้ ความลกึไมน่อ้ยกวา่ 112 ม. 255,700  350,000    350,000   ร้อยละของ ประชาชนในหมูบ่า้น กองชา่ง  

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า อุปโภคบริโภคภายใน พร้อมระบบสบูน้า้ ขนาดความกวา้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ มนี้า้ทีส่ะอาดไวใ้ช้ อบต. 

หมูบ่า้น ปากบอ่ 4 นิ้ว ในการอุปโภคบริโภค ในการอุปโภคบริโภค ทา่วังพร้าว

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขนาดกวา้ง 4 เมตร 280,000   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 6 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 มาตรฐาน ยาว 100 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หนา 0.15 เมตร ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

29 โครงการพัฒนาแหลง่น้า้  - เพื่อให้มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล ขุดลอกแมน่้า้ขาน 200,000   200,000    200,000   ร้อยละของ  - มแีหลง่น้า้เพื่อการ กองชา่ง  

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า เกษตรและเพื่อใชใ้นดา้น ความยาว 750 ม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ สาธารณประโยชน์ อบต. 

งานสาธารณภัย ไวใ้ช้ ทา่วังพร้าว

30 โครงการกอ่สร้างถนนลกูรัง ซอย 1/1 หมูท่ี ่6  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 250,000    ร้อยละของ  -ประชาชนมสีถานที่ กองชา่ง  

สะดวก ยาว 80 เมตร หนา (อบต.) ประชาชนไดรั้บ อา่นหนงัสอืประจ้าหมู่ อบต. 

เฉลีย่ 1.00 เมตร ขา่วสารเพิ่มขึ้น บา้น ทา่วังพร้าว

31 โครงการเสริมไหลท่างดว้ยลกูรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ไหลท่างลกูรัง      100,000 ร้อยละของ  - การสญัจรไปมา กองชา่ง  

ถนนสายหลกั หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า มาตรฐาน ถนนสายหลกัภาย  (อบต.) ประชาชนไดรั้บ สะดวก ปลอดภัย อบต. 

ในหมูบ่า้น ความสะดวกใน ทา่วังพร้าว

ปริมาณลกูรังไม่ การสญัจรไปมา

นอ้ยกวา่ 800 ลบ.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขยายซอย 150,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

หนา้บา้นนายสมัย ถงึหนา้บา้นนางอุไรวรรณ มาตรฐาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

33 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อกอ่สร้างถนนทีไ่ด้ ขนาดกวา้ง 300,000   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ถนนเลยีบลา้น้า้ปงิ ตัง้แตส่วนนายแสนถงึ มาตรฐาน (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ลา้น้า้ขาน หมูท่ี ่6 บา้นสวนควงค้า ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

####

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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34 โครงการจัดซ้ือดนิลกูรังพร้อมปรับเกลีย่ เพื่อสะดวกในการสญัจร จัดซ้ือดนิลกูรังพร้อมปรับเกลีย่ 100,000   100,000   100,000    100,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ถนนภายในหมูบ่า้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

สะดวกมากย่ิงขี้น

35 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 55 ม. หนา 74,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 2 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 220 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

36 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 92 ม. หนา 124,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 4 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 368 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

37 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก ศาลาเอนกประสงค์ขนาด 390,500   ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

หมุท่ี ่6 บา้นสนัควงค้า ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น กวา้ง 5 ม.ยาว 12 ม.สงู 3.5 ม. (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 60

ตรม.

38 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 98.5 ม. หนา 133,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 7 บา้นสนัควงค้า หมูท่ี ่6 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 394 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

39 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ เพื่อให้มสีนามกฬีาทีไ่ด้ กอ่สร้างลานกฬีาขนาดกวา้ง 45 ม. 304,400   ร้อยละของประชาชน มสีนามกฬีาทีไ่ดม้าตร กองชา่ง  

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 มาตรฐานและสง่เสริมการ ยาว 65 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) มคีวามพงึพอใจ ฐานและประชาชนมี อบต.ทา่วังพร้าว

ออกกา้ลงักายให้ประชาชน 2,925 ตรม. สขุภาพทีด่ี

40 โครงการปรับปรุงศาลาบริเวณสสุาน เพื่อกอ่สร้างศาลาเอนก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นทีไ่ม่ 238,000   ร้อยละของ  ศาลาเอนกประสงค์ กองชา่ง  

บา้นตน้แหนนอ้ย ประสงค์ประจ้าหมูบ่า้น นอ้ยกวา่ 196 ตรม. เปลีย่นฐานราก (อบต.) ประชาชนพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทา่วังพร้าว

จ้านวน 8 ตน้

41 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.50 ม. ยาว 25 ม. หนา 68,500     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยสนามกฬีาบา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. ไหลท่างกวา้งขา้งละ (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไมน่อ้ย สะดวกมากย่ิงขี้น

กวา่ 3 ลบ.ม. รวมพื้นทีเ่ชื่อมตอ่

ถงึถนน ชว่งที ่1 กวา้ง 4.50 ม. 

ยาว 5.00 ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 3.50

ม. ยาว 7.00 ม. หรือรวมพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 134.50 ตรม. รายละ

เอยีดตามแบบแปลน อบต.

ทา่วังพร้าว

####
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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42 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.00 ม. ยาว 34 ม. หนา 36,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 15/4 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 68 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 4.08 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

43 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 56 ม. หนา 74,500     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยนายดา้รงค์  แสงตุย้ บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 140 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 6.72 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 104 ม. หนา 137,000  ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยบา้นนายประพัทส ์ กนัธยิะ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 กวา่ 260 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 12 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

45 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 82,500     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอยบา้นนายพรม  ปนัแกว้ ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 กวา่ 189 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 7.56 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

46 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.50 ม. ยาว 12 ม. หนา 16,000      ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 14/1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.15 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 30 ตรม. ไหลท่างกวา้งขา้ง สะดวกมากย่ิงขี้น

ละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดนิไม่

นอ้ยกวา่ 1.44 ลบ.ม. รายละเอยีด

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

47 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 146 ม. หนา 197,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 584 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

####

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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48 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 48 ม. หนา 49,500     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย5 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 144 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

49 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 42 ม. หนา 43,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย1 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 126 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

50 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 91.5 ม. หนา 123,500   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย7 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 366 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

51 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 108,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย8 บา้นตน้แหนนอ้ย หมูท่ี ่7 ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 315 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

52 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 2.90 ม. ยาว 70 ม. หนา 70,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย10 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 203 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

53 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 46,000     ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย12 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 135 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

54 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต เพื่อสะดวกในการสญัจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว 97 ม. หนา 131,000   ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์)ซอย14 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต.ทา่วังพร้าว

หมูท่ี ่7 กวา่ 388 ตรม. รายละเอยีด สะดวกมากย่ิงขี้น

ตามแบบแปลน อบต.ทา่วังพร้าว

55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 39,000     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 18 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง2.50 เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

29 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 72.50 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณ

ดนิไมน่อ้ยกวา่ 3.48 ลบ.ม.

####

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 65,900     ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 18/1 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง2.50 เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

48 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 120 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณ

ดนิไมน่อ้ยกวา่ 5.76 ลบ.ม.

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 900,000   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอยเลยีบลา้น้า้วาง  หมูท่ี ่7 สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

บา้นตน้แหนนอ้ย 4 เมตร ยาว 450 ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

เมตร การสญัจรไปมา

58 โครงการกอ่สร้างห้องน้า้ปา่ชา้บา้นตน้แหน  - เพื่อมห้ีองน้า้เพยีงพอ ห้องน้า้ 160,000   ร้อยละของ  - มห้ีองน้า้สะอาดไว้ กองชา่ง  

นอ้ยและศูนย์การเรียนรู้ หมูท่ี ่7 ให้บริการแกป่ระชาชน ขนาดกวา้ง 3 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ บริการประชาชน อบต. 

ยาว 3 เมตร ความสะดวก ทา่วังพร้าว

จ้านวน 2 ห้อง ในการใชห้้องน้า้

59 โครงการจัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ประตรูะบาย  - เพื่อกกัเกบ็น้า้ไวใ้ช้ ประตรูะบายน้า้ 80,000      ร้อยละของ  - ปอ้งกนัการพัง กองชา่ง  

น้า้ชนดิพวงมาลยัมอืหมุน ลา้เหมอืงน้า้ฮ่อง ในฤดนู้า้แลง้ พร้อมมอืหมุน (อบต.) การพังทลายหนา้ ทลายหนา้ดนิ อบต. 

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย จ้านวน 2 บาน ดนิลดลง ทา่วังพร้าว

60 โครงการรางระบายน้า้คอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม รางระบายน้า้ 250,000    250,000   250,000   250,000    250,000   ร้อยละของน้า้  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ซอย 15/4 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต. 

ทา่วังพร้าว

61 โครงการปรับปรุงอาคารสา้นกังาน  - เพื่อให้มสีถานทีอ้่านวย ซ่อมแซมหลงัคา 500,000     500,000   500,000   500,000    500,000   ร้อยละความ  - มสีถานทีอ้่านวย กองชา่ง  

อบต.ทา่วังพร้าว ความสะดวกแกผู้่มาตดิตอ่ และทาสอีาคาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ความสะดวกแกผู้่มา อบต. 

ประชาชนทีม่า ตดิตอ่ ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

62 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 2.5 เมตร 242,500    ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 15/5 หมูท่ี ่7 สะดวก ยาว 55 ม. (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

63 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อสะดวกในการสญัจร ขนาดกวา้ง 3 เมตร 48,000      ร้อยละของ การเดนิทางสะดวก กองชา่ง  

ซอย 11 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ไปมาและมคีวามปลอดภัย ยาว 32 เมตร หนา (อบต.) การเดนิทาง มากย่ิงขึ้น อบต. 

0.15 ม.หรือมพีื้นที่ สะดวกมากย่ิงขี้น ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 96 ตรม.

64 โครงการขุดลอกลา้น้า้อาว หมูท่ี ่7  - เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้า้ทว่ม ขุดลอกลา้น้า้อาว 300,000   ร้อยละของ  - ปอ้งกนัปญัหาน้า้ กองชา่ง  

ขังและใชใ้นการเกษตร ความยาว 1,200 ม. (อบต.) น้า้ทว่มขังลดลง ทว่มขัง อบต.ทา่วังพร้าว

65 โครงการปรับปรุงลานหนา้วัดดอนชัย  - เพื่อใชเ้ปน็สถานที่ เทลานคอนกรีตหนา้ 150,000   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย ประกอบกจิกรรมอันเปน็ วัดดอนชัย (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ประโยชน์ ความสะดวกใน ใชส้ถานที่ ทา่วังพร้าว

การใชส้ถานที่

####

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
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66 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์  - เพื่อกอ่สร้างอาคาร ขนาดกวา้ง 90x20 ม. 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   3,000,000  ร้อยละความ  - มสีถานทีอ้่านวย กองชา่ง  

องค์บริหารสว่นตา้บลทา่วังพร้าว เอนกประสงค์ทีไ่ดม้าตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ ความสะดวกแกผู้่มา อบต. 

ประชาชนทีม่า ตดิตอ่ ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

67 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม  - เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงห้องประชุม 500,000     500,000   500,000   500,000    500,000   ร้อยละความ  มห้ีองประชุมทีไ่ด้ กองชา่ง  

องค์การบริหารสว่นตา้บลทา่วังพร้าว ทีไ่ดม้าตรฐาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พงึพอใจของ มาตรฐาน อบต. 

ประชาชนทีม่า ทา่วังพร้าว

ใชบ้ริการ

68 โครงการกอ่สร้างสถานสีบูน้า้พลงังาน  - เพื่อกอ่สร้างสถานสีบูน้า้ สถานสีบูน้า้พลงั 200,000   200,000    200,000   ร้อยละของ  - มนี้า้ใชใ้นฤดกูาล กองชา่ง  

ไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้า้ พลงังานไฟฟา้ทีไ่ดม้าตรฐาน งานไฟฟา้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนมนี้า้ไว้ เกษตร อบต. 

ใชใ้นฤดกูาล ทา่วังพร้าว

เกษตร

69 โครงการสร้างซุ้มประตหูมูบ่า้นบริเวณแยก  - เพื่ออ้านวยความสะดวก ปา้ยซุ้มประตหูมูบ่า้น 395,000   ร้อยละของ ความสะดวกสบาย กองชา่ง  

หนองครอบบา้นทา่วังพร้าว หมูท่ี ่5 ในการบอกเสน้ทางคมนาคม ขนาดกวา้ง 2 เมตร (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ของประชาชน อบต. 

ยาว 8 เมตรสงู 7 ม. ความสะดวก ทา่วังพร้าว

70 โครงการเสริมผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทต์กิ  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา เสริมผิวจราจรจ้านวน 404,000    404,000   404,000   404,000    404,000   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3/3 จ้านวน 2 สะดวก 2 ชว่ง ชว่งที ่1 กวา้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ชว่ง หมูท่ี ่7 4 ม. ยาว 218 ม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

หนา 0.05 ม. การสญัจรไปมา

ชว่งที ่2 กวา้ง 3 ม.

ยาว 46 ม. หนา 0.05

71 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  - เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ ลานคอนกรีต 512,500    ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

จ้านวน 2 ชว่ง หมูท่ี ่4 ในการประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ ชว่งที ่1 กวา้ง 29 ม. (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

ยาว 30 ม. หนา 0.15 ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ม. ชว่งที ่2 กวา้ง 11.5 การสญัจรไปมา

ม. ยาว 13.5 ม. หนา 

0.15 ม.

72 โครงการตดิตัง้จุดกระจายเสยีงไร้สายภายใน  - เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ เพิ่มจุดเคร่ืองกระจายเสยีง 248,000   ร้อยละของประชา ประชาชนไดรั้บขา่ว กองชา่ง  

ตา้บลทา่วังพร้าว ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ ไร้สาย (อบต.) ชนไดรั้บขา่วสาร สารอย่างทัว่ถงึ อบต. 

อย่างทัว่ถงึ ทา่วังพร้าว

73 โครงการจัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ปา้ยซอยภายใน  - เพื่ออ้านวยความสะดวก ปา้ยซอยภายในเขตตา้บล 162,500   ร้อยละของ ความสะดวกสบาย กองชา่ง  

ตา้บลทา่วังพร้าว ในการบอกเสน้ทางคมนาคม ทา่วังพร้าว จ้านวน 65 ปา้ย (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ของประชาชน อบต. 

####

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

74 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ถนนคอนกรีตเสริม 167,500   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

ซอย 21 หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย สะดวก เหลก็ ขนาดกวา้ง  3  เมตร ยาว (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

107 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

ไมน่อ้ยกวา่ 321 ตรม. ไหลท่าง การสญัจรไปมา

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. 

75 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 354.50 ม. 460,500   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ซอย 5-6 สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่5 บา้นทา่วังพร้าว 1418 ตรม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

76 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  - เพื่อให้การสญัจร ไป-มา ขนาดกวา้ง 6.70 ม. ยาว 113 ม. 244,400   ร้อยละของ  - ประชาชนไดรั้บ กองชา่ง  

(โอเวอร์เลย์) ถนนทางเขา้วัดดอนชัย สะดวก หนา 0.05 ม. หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ (อบต.) ประชาชนไดรั้บ ความสะดวกในการ อบต. 

หมูท่ี ่7 บา้นตน้แหนนอ้ย 757.1 ตรม. ความสะดวกใน สญัจรไปมา ทา่วังพร้าว

การสญัจรไปมา

รวม จ านวน76 โครงการ  -  - 6,357,000         9,035,000        10,123,727    7,838,000        9,038,000       

    1.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับภูมทิศันศ์ูนย์พัฒนาเดก็เลก็  - เพื่อให้ ศพด.นา่มอง ปรับปรุงภูมทิศันภ์ายใน 20,000     20,000      20,000     ร้อยละของผู้มาใช้ ม ีศพด.ทีส่ะอาดและ กองการศึกษา

ดสูะอาด และพร้อมให้การ ศพด.บา้นทุง่หลกุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการ ศพด.มี พร้อมให้บริการ อบต. 

ตอ้นรับผู้มาตดิตอ่ ความพงึพอใจ ทา่วังพร้าว

รวม จ านวน 1  โครงการ  -  - -                 -                20,000          20,000           20,000         

 60
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