
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งดินสอ 

 (พ.ศ.๒561 – ๒๕6๕) 

 ฉบับที่ ๙ เพิ่มเติม  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบุรี 

จัดท าโดย 

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

งานนโยบายและแผน /ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 





ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ (พ.ศ.2561–256๕) ฉบับที่ ๘ (แก้ไข) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25๖5  ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอจึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานโครงการในแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-256๕) ฉบับที่  ๙ เ พ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. 2561-256๕) ฉบับที่ ๙ 
เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  นั้น   

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่และเพ่ือ
เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้มีความ 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา  และความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
ส านักปลัด อบต.แก่งดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 

เรื่อง                           หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๙ เพ่ิมเติม                 
 
              ๑.๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม      
     - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 

๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
และหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ซึ่งปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๖ (แก้ไข) และประกาศใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๗ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอได้  ขั้นตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการ ด าเนินการดังต่อไปนี้  

ด าเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  

  
   

 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๐ ๐

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐ ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐ ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๐ ๐

2.2 แผนงานการศึกษา . ๐ ๐

2.3 แผนงานสาธารณสุข ๐ ๐

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๐ ๐

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๐ ๐

2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๐ ๐

2.7 แผนงานสังคมสังเคราะห์ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานสาธารณสุข ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

5.1 แผนงานสาธารณสุข

รวม

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ป ี ๒๕๖๔ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๕

๓.ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจ

รวม

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสร้ำงสังคมสงบสุข

รวม

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทอ่งเที่ยว

รวม

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๙ เพ่ิมเตมิ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวดัปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ รวม ๕ ปี

แบบ ผ. ๐๑    



๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๐ ๐

6.2 แผนงานงบกลาง ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐ ๖๓ ๑๙,๘๓๘,๑๐๐รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี



๐๑    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร 165,600 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายเสน่ห ์จุฑาเพช็ร)  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 276 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 126,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก   หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนางลูกชิ้น  วงษไ์ชย) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 210 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร 198,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก   หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนางละออง  พนัธ์พงษ์) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 330 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 180,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนางปุ่น  ว๊ากเนอร์) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 300 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 240,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก   หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มข้างฐานปา่ไม้) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 400 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 3 บา้นวังอ้ายปอ่ง ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มส านักสงฆ์หนองแฟบ) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร 492,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายไสว  อ่อนกินลี) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 820 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 288,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนางภทัทยิา กฤษณะพนัธ์) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 480 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 72,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 5 บา้นวังรี ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายนิกร ถนอมมิตร) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 120 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยซ่อมช่วงที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 306,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก จ านวน 4 ช่วง (สายโรงชิพ) ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ ๕ บา้นวังรี ต าบลแก่งดินสอ  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล ซ่อมช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
อ านาดี  จังหวัดปราจีนบรีุ ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ละ ๖๐ ปลอดภยั

ซ่อมช่วงที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซ่อมช่วงที่ 4 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0-0.30 เมตร
ตามแบบของอบต.แก่งดินสอ และป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 360,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นวังรี ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายสังเวียน บญุเกิด) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 600 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร 498,000 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายสา ทองจ้อย) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 830 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก  หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายกุศล  บวัพรรษา) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายอดุลย์ ยงศรี) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

เหล็ก  หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายมนตรี วงษแ์สง) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายสนม พุ่มไสว) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร 499,200 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายสมชาย ราโรจน์) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 277 เมตร 498,600 ความพงึพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
(กลุ่มนายระพนิทร์ พรมมา) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กว่า 831 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภยั
จังหวัดปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น แปลนของอบต.แก่งดินสอก าหนดและ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มส านักสงฆ์วังทองวนาราม  หมู่ที่  3 ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านวังอ้ายป่อง  ต.แก่งดินสอ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 x 172 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มนายประเสริฐ  สุดตาลัย หมู่ที่  9 จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านบุเจริญ  ต.แก่งดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แก่งดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น แปลนของอบต.แก่งดินสอก าหนดและ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มนายสมบรูณ์ สาระบรูณ์  หมู่ที่  9 ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านบุเจริญ  ต าบลแก่งดินสอ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 x 160 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มนายถนอม จิตรแผ้ว หมู่ที่  11 จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านอ่างทอง  ต.แก่งดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แก่งดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 x 172 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มนายไสว เคยชิน หมู่ที่  12 จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านแก่งใหญ่  ต าบลแก่งดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แก่งดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอน- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) ระบายน้ าได้ดีขึ้น แปลนของอบต.แก่งดินสอก าหนดและ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่มนายสัญญา แสงจันทร์  หมู่ที่  12 ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
บ้านแก่งใหญ่  ต าบลแก่งดินสอ ละ ๖๐ ปลอดภัย
อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยด าเนินการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เดิมโดยท าการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านทับไทร สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูผิวลาดยาง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
(กลุ่มนายวฒันา โพธสิาร) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,200 ละ ๖๐ ปลอดภัย

 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยด าเนินการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 389,500 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เดิมโดยท าการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูผิวลาดยาง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
(กลุ่มนายเหรียญ พันชอบ) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 950 ละ ๖๐ ปลอดภัย

 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยด าเนินการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 492,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เดิมโดยท าการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูผิวลาดยาง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
(กลุ่มนายบุญชว่ย มากเจริญ) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,200 ละ ๖๐ ปลอดภัย

 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 55 เมตร 99,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านแกง่ดินสอ ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นจราจรไมน่้อย ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
(กลุ่มนางสมจติต์ สุดอารมย)์ สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กวา่ 165 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 240,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

เหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นจราจรไมน่้อย ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
(กลุ่มนายเหมอืน ค าทา) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กวา่ 400 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 96,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านแกง่ใหญ่ ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นจราจรไมน่้อย ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
(กลุ่มส านักสงฆ)์  ต าบลแกง่ดินสอ สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กวา่ 160 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
อ านาดี   จงัหวดัปราจนีบุรี ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภัย

อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

31 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยขนาดถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 11 เมตร 39,600 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านแกง่ใหญ่ ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นจราจรไมน่้อย ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
กลุ่มทางเขา้หมู่บ้านเชื่อมลาดยาง)  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล กวา่ 66 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ   อ านาดี   ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

32 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 280,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านทับไทร ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 1  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านท่าสะตือ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 2  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

34 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 280,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านวงัอา้ยป่อง ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 3  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

35 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านบุกล้วย ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 4  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

36 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านวงัรี ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 5  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

37 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตรโดยท าการลงลูกรัง 318,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมวางท่อ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา จ านวน   2,255   ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ระบายน้ า คสล.บ้านแกง่ดินสอ  หมู่ที่ 6  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล ระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 9 ท่อนพร้อม ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี วัสดุยาแนวท่อและขุดฝ่ังกลบพร้อมรถไถเกล่ีย

ปรับแต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 480,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านเขาขาด ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๒,๙๘๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 7  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

39 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านหินเทิน ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 8  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

40 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 380,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านบุเจริญ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๒,๓๕๕ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 9  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

41 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านคลองมะไฟ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 10  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

42 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านอา่งทอง ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 11  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 184,400 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านแกง่ใหญ่ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงลูกรังจ านวน ๑,๑๔๔ ลูกบาศก์เมตรพร้อม ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
หมู่ที่ 12  ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จงัหวดัปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

44 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

45 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

46 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

47 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ ๖ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

49 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านบุเจริญ หมู่ที่ ๙ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

50 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 1๐ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

51 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1๑ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

52 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 160,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 1๒ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย

ที่ โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพลงลูกรังไหล่ทางถนนกวา้ง 1 เมตรโดยท า 240,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง

ไหล่ทางในส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา การลงลูกรังจ านวน   1,250   ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ถูกน้ ากัดเซาะ บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล พร้อมรถแบ็คโคขุดปรับแต่งสภาพน้ ากัดเซาะ ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  และรถไถเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและ ละ ๖๐ ปลอดภัย
จังหวัดปราจีนบรีุ ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

54 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพลงลูกรังไหล่ทางถนนกวา้ง 2 เมตรโดยท า 400,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ไหล่ทางในส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา การลงลูกรังจ านวน   1,500   ลูกบาศก์เมตร ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
ถูกน้ ากัดเซาะ บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล และหินใหญ่ 200 ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  พร้อมรถแบ็คโคขุดปรับแต่งสภาพน้ ากัดเซาะ ละ ๖๐ ปลอดภัย
จังหวัดปราจีนบรีุ และรถไถเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย

55 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนใน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตรโดยท าการลงลูกรัง 150,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองช่าง
ส่วนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านอา่งทอง ส าหรับใช้ในการสัญจรไปมา จ านวน   930   ลูกบาศก์เมตรพร้อมรถไถ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาได้อย่าง
กลุ่ม(นางยอด ประสงค์ศรี) หมู่ที่ 11 สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล เกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและ ไม่น้อยกว่าร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร ความยาว  88  เมตร 211,200 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง
หมู่ที่  8  บ้านหินเทิน ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่ผิวจราจร ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
(กลุ่มนายปรีชา สุขแสวง)   สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล ไมน่้อยกวา่ 852  ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทาง ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  สองขา้งๆละ0 - 0.30  เมตร  ละ ๖๐ ปลอดภัย
จงัหวดัปราจนีบุรี ตามแบบแปลนของ  อบต.แกง่ดินสอก าหนด

และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมถีนน โดยขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร  ยาว 140  เมตร 336,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้ใช้ กองชา่ง

หมู่ที่ 6  บ้านแก่งดินสอ ส าหรับใชใ้นการสัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ของผู้ใชเ้ส้นทาง สัญจรไปมาได้อยา่ง
(กลุ่มนายอ านวย สินชัย) สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล ไม่น้อยกว่า 560  ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ ไมน่้อยกวา่ร้อย สะดวก รวดเร็ว 
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี ทางสองข้างๆ ละ 0- 0.30  เมตร  ละ ๖๐ ปลอดภัย
จังหวัดปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ  อบต.แก่งดินสอ 

ก าหนด และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

58 โครงการบ ารุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา เพื่อให้มสีถานที่ในการประชมุ บ ารุงซ่อมแซมห้องประชมุสภาองค์การบริหาร- 500,000 ประชาชนมคีวาม อบต.มสีถานที่ไวใ้ชใ้น ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เหมาะสมส าหรับการใชง้าน ส่วนต าบลแกง่ดินสอ (ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน- พึงพอใจ ร้อยละ การประชมุเหมาะสม

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่เดิม) มากขึ้น แกง่ใหญ่เดิม) 60 มากขึ้น

59 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพื่อเพิ่มสถานที่ให้บริการ ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.แกง่ดินสอ 500,000 ประชาชนมคีวาม อบต.มสีถานที่ไวใ้ห้ ส านักปลัด
อบต.แกง่ดินสอ แกป่ระชาชนที่มาติดต่อ ตามแบบและรายละเอยีด อบต.แกง่ดินสอ พึงพอใจ ร้อยละ บริการประชาชนเพิ่ม

ประสานงานกบัทาง ก าหนด 60 มากขึ้น
องค์การบริหารส่วนต าบล

แกง่ดินสอ ให้เพียงพอ

60 โครงการยา้ยถงัประปาแชมเปญพร้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โดยท าการยา้ยถงัประปาแชมเปญพร้อมขดุเจาะ 280,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้มีน้ า กองช่าง
ขดุเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน  มีน้ าใช้อย่างพอเพียงและ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ของผู้ใช้ประโยชนอ์ุปโภค-บริโภคที่
หมู่ที่ 5  บ้านวงัรี  ต าบลแกง่ดินสอ  ทั่วถึง จ านวน 1 บ่อพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ตู้คอนโทรล จากระบบประปาสะอาดอย่างเพียงพอ
อ าเภอนาดี  จงัหวดัปราจนีบุรี  1 ตู้และเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1.5 แรงม้า ของ อบต.

1 เคร่ืองตามแบบและรายละเอียด ไม่น้อยกว่าร้อย-
อบต.แก่งดินสอก าหนดพร้อมป้ายโครงการ ละ ๖๐
จ านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    



   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
    1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
ป ี ๒๕๖๑ ป ี ๒๕๖๒ ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๔ ป ี ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โดยท าการติดต้ังถังเก็บน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้มีน้ า กองช่าง

บ้านแกง่ดินสอ   ต าบลแกง่ดินสอ มนี้ าใชอ้ยา่งพอเพียงและ มอก. 435-2548 จ านวน 4 ถัง ขนาดบรรจุ ของผู้ใช้ประโยชนอ์ุปโภค-บริโภคที่
อ าเภอนาดี  จงัหวดัปราจนีบุรี ทั่วถงึ ไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. และเคร่ืองสูบน้ า จากระบบประปาสะอาดอย่างเพียงพอ

แรงม้าขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ของ อบต.
ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ก าหนดและ ไม่น้อยกว่าร้อย-
ป้ายโครงการตามแบบมาตรา จ านวน 1 ป้าย ละ ๖๐

62 โครงการขยายเขตระบบประปาภายใน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 499,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้มีน้ า กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวงัอา้ยป่อง มนี้ าใชอ้ยา่งพอเพียงและ ขนาด  2  นิ้ว ชั้น 8.5  จ านวน  1,560 ท่อน ของผู้ใช้ประโยชนอ์ุปโภค-บริโภคที่
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  ทั่วถงึ พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ พี.วี.ซี พร้อมขุดฝ่ังกลบ จากระบบประปาสะอาดอย่างเพียงพอ
จงัหวดัปราจนีบุรี ของ อบต.

ไม่น้อยกว่าร้อย-
ละ ๖๐

63 โครงการขยายเขตระบบประปาภายใน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ โดยวางท่อประปาพ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 118,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทั่วไปได้มีน้ า กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน มนี้ าใชอ้ยา่งพอเพียงและ ขนาด  2  นิ้ว ชั้น ๘.5  จ านวน  385 ท่อน ของผู้ใช้ประโยชนอ์ุปโภค-บริโภคที่
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี  ทั่วถงึ พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ พี.วี.ซี พร้อมขุดฝ่ังกลบ จากระบบประปาสะอาดอย่างเพียงพอ
จงัหวดัปราจนีบุรี ของ อบต.

ไม่น้อยกว่าร้อย-
ละ ๖๐

19,838,100 รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบบัที่ 9 เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ. ๐2    


