
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. จ้านวน 1,756,400 1,756,400 1,756,400 1,756,400 ร้อยละความ สามารถระบายน ้าได้

 พร้อมบ่อพัก คสล.ส้าเร็จรูป  น ้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 642  ท่อน  พร้อมวางบ่อพัก  คสล.ส้าเร็จรูป พึงพอใจของ ทันในฤดูช่วงฝน
ซอยเทศบาล  7 จ้านวน  58  บ่อ และก่อสร้างทางเท้า  2  ประชาชน

ข้างถนน  กว้างข้างละ  2  ม.  ยาว  1,400  ม.
พร้อมติดตั งไฟส่องสว่างชนิด  LED  2  ข้างทาง
ช่วงท่ี  1  พิกัด 13°46'34.28"N,101°39'
52.64"E  ถึงพิกัด  13°46'46.25"N,101°
40'8.95"E  ช่วงท่ี  2  พิกัด  13°46'34.
02"N,101°39'52.61"E ถึงพิกัด 13°46'    
43.68"N,101°40'9.71"E  รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการท่ีเทศบาล
ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,078,000 1,078,000 1,078,000 1,078,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยเทศบาล 6/1  ถึงซอย สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 408  ม. หนา  0.15  ม.  พร้อมท้าหูช้าง พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
เทศบาล  10 ทุกฤดูกาล ขนาด 17  ตร.ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อย ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
(เสนอโดย  ชุมชนอ้านวยสุข) กว่า  2,057  ตร.ม. และวางท่อ  คสล. Ø ปลอดภัย

1.00 X 1.00  ม. ลอดถนน  จ้านวน  1 
จุด  รวม 10 ท่อน  และลงลูกรังไหล่ทาง
ทั งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.30  ม.  พิกัด
13°46'32.86"N,101°39'46.35"E  ถึงพิกัด
13°46'22.65"N,101°39'40.34"E  
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการ 
ท่ีเทศบาลก้าหนด

             2. แผนงานเคหะและชุมชน



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  ๕  ม.  ยาว 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน ้าประปาใช้

12 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ๔๔๒  ม. หนา ๐.๑๕  ม.  หรือมีพื นท่ี  คสล. พอใจของผู้ใช้น ้า อย่างเพียงพอและท่ัวถึง
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ใน ทุกฤดูกาล ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๐ ตรม. พร้อมวางท่อลอดถนน  ประปา
ชัยพัฒนา) ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐  ม.  จ้านวน ๑๔ ท่อน

และบ่อพักส้าเร็จรูป ขนาด 1.00 X 1.00 ม.
จ้านวน ๒ บ่อ พิกัด  13°46'11.55"N,101° 
39'46.37"E  ถึงพิกัด 13°46'11.62"N,101° 
39'34.84"E  รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3.5  ม. 318,900 318,900 318,900 318,900 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
แยกซอยเทศบาล  3 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว  60  ม. หนา 0.15  ม. พร้อมท้าหูช้าง พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
บ้านนางสมรัตน์  ใจเอื อ ทุกฤดูกาล ขนาด  2.25 ตร.ม. หรือมีพื นท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
(เสนอโดยชุมชนรวมช่างพัฒนา) 212.25 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน ้า ขนาด ปลอดภัย

 ø 0.60 x 1.00 ม. จ้านวน  54  ท่อน  
พร้อมบ่อพัก ขนาด ø 0.60 X 0.60 ม. จ้านวน
 4  บ่อ  พร้อมฝาปิดและลงลูกรังหนาเฉล่ีย  
0.60 ม. ปริมาตรดินลูกรัง  126  ลบ.ม. และ
ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างละ  0.30  ม.  
พิกัด 3°46'49.01"N,101°39'45.22"E 
ถึงพิกัด 13°46'50.26"N,101°39'46.88"E  
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการ
ท่ีเทศบาลก้าหนด



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 137 ม. 1,769,700 1,769,700 1,769,700 1,769,700 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้

ซอยเทศบาล  20ต่อจากเดิม สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา 0.15  ม.หรือมีพื นท่ี  คสล.  ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ทอง ทุกฤดูกาล 685  ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้าง ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
พัฒนา) กว้างข้างละ  0.30  ม. พิกัด 13°47'11.08"N,  ปลอดภัย

101°38'59.75"E  ถึงพิกัด  13°47'7.39"N,
101°38'57.66"E  รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้าวถนน  คสล. ขนาดกว้าง  7  ม. ยาว  500 ม. 3,513,000 3,513,000 3,513,000 3,513,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยเทศบาล 7/3 ต่อจากเดิม สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ม.  หนา 0.15 ม.  หรือพื นท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนตะวันรุ่ง) ทุกฤดูกาล 3,500  ตรม.  พร้อมวาง ท่อคสล.ลอดถนน  ขนาด ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ø 1.00 x 1.00  ม.  จ้านวน 4  จุดๆ 10  ท่อ   ปลอดภัย
 และลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ 0.30  ม.
พิกัด 13°46'40.34"N,101°40'9.25"E  ถึงพิกัด
13°46'19.92"N,101°40'9.96"E รายละเอียด
ตามแบบแปลนแผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 7  ม. ยาว 784,000 784,000 784,000 784,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ต่อจากซอยเทศบาล 11 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 200 ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อย พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนโคกวัดพัฒนา) ทุกฤดูกาล กว่า 1,400  ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ข้างกว้างข้างละ 0.50 ม. พิกัด 13°46'18.18"  ปลอดภัย
N ,101°40'3.49"E ถึงพิกัด 13°46'19.92"    
N,101°40'9.96"E  รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง  5  ม. ยาว 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้

 ซอยเทศบาล  22 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 150  ม.  หนา 0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อย พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ใน ทุกฤดูกาล กว่า 750 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้าง ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ชัยพัฒนา) ละ  0.50  ม. พิกัด  13°47'22.59"  ถึงพิกัด  ปลอดภัย

101°40'9.25"E  รายละเอียดตามแบบแปลน 
แผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

9 โครงการก่อสร้าง ถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4  ม. ยาว  200  ม. 419,600 419,600 419,600 419,600 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยบ้านนางไน้  เนตรสี สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา  0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 800 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ในชัย ทุกฤดูกาล ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน ้า  ขนาด ø 0.40 X   ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
พัฒนา) 1.00  ม. จ้านวน  1 จุด จ้านวน 8  ท่อน พร้อม  ปลอดภัย

ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ  0.30  ม.
พิกัด 13°46'13.22"N,101°39'9.07"E   
ถึงพิกัด  13°46'9.77"N,101°39'12.23"E  
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการท่ี
เทศบาลก้าหนด

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  ม. ยาว 250 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยข้างโรงงานแอลต้า สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา  0.15 ม. หรือพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,250 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ทอง ทุกฤดูกาล ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
พัฒนา) 0.50  ม. พิกัด 13°47'50.23"N,101°37'57. ปลอดภัย

55"E ถึงพิกัด 13°47'58.28"N,101°37'58.
42"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและราย
การท่ีเทศบาลก้าหนด



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  ม.  ยาว  210 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้

บ้านนายปราโมทย์  เน่ืองเกตุ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา  0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,050 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนอ้านวยสุข) ทุกฤดูกาล ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน ้าคสล.ขนาด Ø 0.80 x  ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 

1.0 ม.  จ้านวน 135 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด ปลอดภัย
 1.00 X 1.00  ม. จ้านวน 15 บ่อ และลงลูกรัง
ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ 0.30 ม. พิกัด 13°46'   
28.76"N,101°39'38.66"E ถึงพิกัด13°46' 
25.80"N,101°39'36.83"E รายละเอียดตาม   
แบบแปลนแผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 6  ม. ยาว  600 ม. 1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยเทศบาล  6 /7 เช่ือถนน สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา  0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
สาย 359 ทุกฤดูกาล 3,600 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ  ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ 0.30  ม. พิกัด 13°45'56.39"N,101°39'16. ปลอดภัย
ในชัยพัฒนา) 20"E ถึงพิกัด  13°46'8.87"N,101°39'13.90"E

รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการ
ท่ีเทศบาลก้าหนด

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5  ม. ยาว 500 ม. 1,314,000 1,314,000 1,314,000 1,314,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยเทศบาล  7/2  ถึงสุดเขต สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา 0.15  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  2,500 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
เทศบาล ทุกฤดูกาล ตร.ม และวางท่อ คสล.ขนาด ø 0.60 ×  1.00 ม.  ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
(เสนอโดย  ชุมชนอนามัย) ลอดถนน  จ้านวน  14   ท่อน   ลงลูกรังไหล่ทาง ปลอดภัย

สองข้างกว้างข้างละ  0.50  ม.  พิกัด  13°46'43.
56"N,101°40'17.78"E ถึงพิกัด 13°46'42.  
18"N,101°40'34.21"E  รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6  ม. ยาว 870 ม. 936,000 936,000 936,000 936,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้

ซอยเทศบาล  14 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,800 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
ข้างร้าน  ส.สุพรรณ์การเกษตร ทุกฤดูกาล ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ  . ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ในชัย  0.50 ม.  พิกัด  13°45'59.78"N,101°39'42. ปลอดภัย
พัฒนา) 92"E  ถึงพิกัด  13°46'8.02"N,101°39'16.50

รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการ
ท่ีเทศบาลก้าหนด

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  ม. ยาว 800 ม. 2,093,066 2,093,066 2,093,066 2,093,066 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
ซอยเทศบาล 18 ต่อจากเดิม สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา  0.15   ม.  หรือมีพื นท่ี  คสล. ไม่น้อยกว่า พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ใน ทุกฤดูกาล 4,000  ตร.ม. พร้อมวางท่อ  คสล.  ลอดถนน ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ชัยพัฒนา)  ขนาด ø 0.60  x  1.00  ม. จ้านวน  7 ท่อน ปลอดภัย

และลงลูกรังไหล่ทางทั งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 ม.
พิกัด  13°46'54.85"N,101°39'25.16"E
ถึงพิกัด  13°46'31.98"N,101°39'18.10"E
รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการ
ท่ีเทศบาลก้าหนด



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 96 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้

ข้างบ้านนายชมภู วงษ์ประเทศ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หรือมีพื นท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 384  ตรม.  พร้อมวาง พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนรวมช่าง ทุกฤดูกาล ท่อระบายน ้ากลางถนนท่อขนาด ø0.60 X 1.00 ม. ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
พัฒนา) จ้านวน  89  ท่อน  และวางบ่อพักขนาด  0.60  X ปลอดภัย

1.00 ม.   จ้านวน 7 บ่อ  พิกัด  13°46'47.70"N,
,101°39'48.14"E   ถึงพิกัด  13°46'48.99"N,
101°3945.28"E  รายละเอียดตามแบบแปลน
ผังและรายการท่ีเทศบาลก้าหนด

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีถนนในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว  300  ม. 936,000 936,000 936,000 936,000 ร้อยละความ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้
 ต่อจากซอยเทศบาล 1 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,800 พึงพอใจของ ถนนสัญจรไปมาได้
(เสนอโดย  ชุมชนแปลงไผ่ ทุกฤดูกาล ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด ø 0.60 ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทองพัฒนา)  x 1.00 ม. จ้านวน  8 ท่อน  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ปลอดภัย

ทั งสองข้างกว้างข้างละ 0.50  ม. พิกัด 13°47'15.
34"N,101°39'40.71"E ถึงพิกัด 13°47'24.  
97" 18"N,101°39'40.89"E



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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