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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
 

1 
 
โครงการเจาะบ่อ
บาดาลในหมู่บ้าน 

 
เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ประจ า
หมู่บ้าน 

 
หมู่ท่ี 1 ในหมู่บ้าน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0624467 

  E224071 
 

 
300,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

 
ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
กองช่าง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.เข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

เพื่อรางระบายน้ า คสล.
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
ห้วยทุ่งและห้วยทราย 

หมู่ที่ 1 ห้วยทุ่งและ
ห้วยทราย  
ปากกว้าง 0.50 ม  
ยาว 480.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
พิกัด 
N0626282 
E2242742 
N0625712 
E2242774 

- 284,20
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมทุ่ง ซอย 11 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
สายริมทุ่ง ซอย 11 

หมู่ที่ 1 ซอย 11 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140 00ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623804 
E2240375 
N0623722 
E2240060 

-  - 284,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1          
4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 กลางบ้าน 
ปากกว้าง 0.50 ม  
ยาว 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
พิกัด 
N0623666 
       
E2240079 
       
N0623726 
       
E2240431 

- - 

 

- 279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 2          
1 ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. 

พร้อมระบบกรองน้ า 
เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.พร้อมระบบกรอง
น้ าในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 2  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5.00 ม.  
สูง 2.00 ม.  
พิกัด    N0627149 
          E2243323 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2          
2 ขุดบ่อขยะพร้อมเท

คอนกรีตรอบบ่อ 
เพื่อขุดบ่อขยะสาธารณะ
ของหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 2  
ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 25.00 ม. 
ยาว 25.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 
พิกัด 
N0626563 
       
E2243994 

- 286,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

3 ขยายเสียงตามสาย
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 2  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0627700 
       
E2244630 
 

-  - 
 

250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2          
4 ก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นป่าช้า 
เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
เส้นป่าช้า 

หมู่ที่ 2 เส้นป่าช้า 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140 00ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด  
N062730  
E2244202 
N0627104     
E2244488 
 
 

-  -  - 
 

294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่ ฌาปนสถาน 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
เข้าสู่ ฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623396 
E2242484 
N0623417 
E2242578 
 
 
 

269,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 3          
2 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย 

หมู่ท่ี 3  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.3  พิกัด 
N0624060 
E2242044     
N0624191    
E2242073 

- 259,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 6 

หมู่ที่ 3 ซอย 6 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623539       
E2241957       
N2241969       
E2241970 

-  - 
 

269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 3          
4 ก่อสร้างลานตากพืชผล

ทางการเกษตร  ซอย 4 
เพื่อก่อสร้างก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร ซอย 4 

หมู่ที่ 3 ซอย 4 
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 40.00 ม.  
หนา 0.10 ม.  
พิกัด 
N0623936 
       
E2241873 

- - - 270,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 11/1 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 11/1 

หมู่ที่ 4  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0634322 
       E2233679 
       N0634463 
       E2233677   

259,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชร ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4          
2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

ป่าไร่หลวง ซอย 4 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าไร่หลวง ซอย 4  

หมู่ท่ี 4 ป่าไร่หลวง  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0633936 
       E2233326 
       N0633959 
       E2233190  

- 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ  
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ห้วยเด่ือ(ป่าไร่หลวง) 
ซอยบ่อขยะ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยเด่ือ(ป่าไร่
หลวง) ซอยบ่อขยะ 

หมู่ท่ี 4 ป่าไร่หลวง  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0634460 
       E2233501 
       N0634459 
       E2233498 

-  - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ  
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0633921 
       
E2233318 
        
 

-  - 
 

  - 
 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 5          
1 ติดต้ังเสียงตามสายใน

หมู่บ้าน 
เพ่ือติดต้ังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 จ านวน 1 จุด 
พิกัด  N0622020 
        E2237887 
        N0622754 
        E2237168 

260,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
ล าเหมืองบ้านป่าตึง 

หมู่ที่ 5  
บ้านป่าตึง 
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. 
ก้นกว้าง 1.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
หนา 0.10 เมตร 
พิกัด N0622378 
       E2237412 

 - 334,80
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



80 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 5          
3 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. 
เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
หัวและท้ายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5  บ้านป่าตึง 
หัวและทา้ยหมู่บ้าน 
ปากกว้าง 0.50 
ม. 
ยาว 540.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 เมตร 
พิกัด 
N0622043       
E2237395       
N0622751       
E2237180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
 

- 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



81 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอย 1 และซอย 
11 

เพ่ือกอ่สร้างรางระบาย
น้ า คสล.ซอย 1 และ
ซอย 11 

หมู่ท่ี 5  
ซ.1 และ ซ.11 
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 500.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา  0.07 เมตร 
พิกัดซอย  1 
N0622118 
E2237382 
N0622125 
E2237295 
พิกัดซอย  11 
N0623073 
E2237347 
N0623196 
E2237393 

- -  - 279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 1-3 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน ซอย 1-3  

หมู่ที่ 6  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 108.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0621125 
       E2238040 
       N0621074 
       E2237934 

216,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



82 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 6          
2 ก่อสร้างซ่อมแซม

ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรโดยการลง
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พิกัด N0621796 
       E2237468 
       N0621800 
       E2237139 

- 259,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล. พร้อมระบบ
กรองน้ า 

เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.พร้อมระบบกรองน้ า
ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5.00 ม.  
สูง 2.00 ม.  
พิกัด    N0621949          
E2237883 

 - 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างคันดินพร้อม
เรียงหินคันดินกักเก็บ
น้ า หัวนา 

เพื่อก่อสร้างคันดินพร้อม
เรียงหินคันดินกักเก็บน้ า 
หัวนา 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
สูง    3.00 ม.  
พิกัด   N0621869 
         E2235401 

 - 
 

-  - 283,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



83 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7          
1 ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ซอยข้าง
วัด ศพด.เก่า เพื่อเอาไว้
เก็บของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
สูง   3.00 ม. 
พิกัด  N0620310 
        E2238450 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
(ไฟฟ้าสาธารณะ)
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด N0620310 
        E2238450 
        

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

  - 
 

- เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยริมโขง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน ซอยริมโขง  

หมู่ที่ 7  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด  
N0620692 
E2238446 
N0620690 
E2238350 

 - 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



84 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7          
4 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 

ฌาปนสถาน 
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 
ฌาปนสถาน ของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 ฌาปนสถาน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0621184       
E2237756       
N0621116       
E2237639 

-  - 
 

250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- เกษตรกร ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
บริเวณหน้าวัด และ
ข้างสะพาน 

เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร โดย
การเทหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย 

หมู่ที่ 7  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พิกัดหน้าวัด       
       N0620694 
       E2238072 
       N0620635 

 E2237869 
พิกัดข้างสะพาน       
       N0620200 
       E2238057 
       N0620047 

 E2238127 
 
 
 

- -  - 
 

259,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



85 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8          
1 ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์สุสาน
บ้านสวนดอก 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน
บ้านสวนดอก 

หมู่ที่ 8  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.  
สูง   3.00 ม. 
พิกัด  N0622750 
        E2244964 
 
 
 
 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 
ฌาปนสถาน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สู่ ฌาปนสถาน ของ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 ฌาปนสถาน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0622750 
       
E2244964 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไปหนองแสลบ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไปหนองแสลบ 

หมู่ที่ 8  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623190 
       E2244420 
       N0623348 
       E2244412 

 - - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 



86 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8  
ปากกว้าง 0.05 ม. 
ยาวรวม 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด N0623190 
       E2244420 
       N0623348 
       E2244412 

 - -  - 
 

279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

1 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นทางห้วยจะเอ้ ห้วย
ปูแอ  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางห้วยจะเอ้ ห้วย
ปูแอ  

หมู่ที่ 9  
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628908 
       E2237837 
       N0628908 
       E2237834 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3  
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3  

หมู่ที่ 9  
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628532 
       E2238285 
      N0628520 
       E2238383 

- 168,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

-  - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



87 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 9          
3 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ า คสล. เข้าสู่พื้น
การเกษตรเส้นทางห้วย
จะเอ้ ห้วยน้ ายาบ  
ห้วยกว๊าน 

เพื่อก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. เข้าสู่
พื้นการเกษตรเส้นทาง
ห้วยจะเอ้ ห้วยน้ ายาบ 
ห้วยกว๊าน 

หมู่ที่ 9  
จ านวน  5  จุด 
ขนาดท่อØ 0.60 ม. 
พิกัด N0629044 
       E2237872 
 

 - 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเก็บ
กักน้ า ฝายเก็บน้ าห้วย
กว๊าน 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
เก็บกักน้ า ฝายเก็บน้ า
ห้วยกว๊าน 

หมู่ที่ 9  
ก้นกว้าง  3.50 ม. 
ยาว      12.00 ม. 
คันกว้าง  0.30 ม. 
สูง         1.20 ม. 
พิกัด   N0630788 
         E2237658 
 

 - - - 240,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 10          
1 ขุดบ่อขยะ เพ่ือขุดบ่อขยะสาธารณะ 

ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10  
กว้าง 50.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
พิกัด N0620013 
       E2237226 
 

237,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



88 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10          
2 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 6 และซอย 9 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัดซอย 6      
       N0620070 
       E2236480 
       N0620021 
       E2236431 
พิกัดซอย 9      
       N0619910 
       E2236614 
       N0619949 
       E2236607 
 

- 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 

เพื่อก่อสร้างซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
สายสะพานน้ าปง 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พิกัด N0620190 
       E2236550 
       N0620338 
       E2236441 
 

- - 232,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



89 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10          
4 จัดท าแนวเขตป้องกัน

การบุกรุกป่าชุมชน 
เพื่อจัดท าแนวเขต
ป้องกันการบุกรุกป่า
ชุมชน 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
ลึก  0.10 ม. 
พิกัด N0620286 
       E2236613 
 

- -  - 
 

219,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ป่าชุมชนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 11          
1 ขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

ซอย 3,7,8,10,13, 
หน้าซอย 10  

หมู่ที่ 11 จ านวน 1
จุด 
พิกัด N0627332 
       E2233038 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
เขต 2 ต่อจากเส้นทาง
เก่า 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เขต 2 ต่อจากเส้นเก่า 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 120.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628232 
       E2233220 
      N0628192 
       E2233267 
 

192,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



90 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 11          
3 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยเข้าศาลเจ้าพ่อ
ขุนแผน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเข้าศาลเจ้าพ่อ
ขุนแผน 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628214 
       E2233126 
      N0628275 
       E2233033 

 - 
 

269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ของ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 10.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง   3.20 ม. 
พิกัด N0628438 
       E2233289 

- - 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวัดจ้ือหมิง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวัดจ้ือหมิง 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0627307 
       E2232972 
      N0627333 
       E2232877 

 - 
 

 -  - 294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



91 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยอาข่า 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอาข่า 

หมู่ที่ 12  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 110.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0629305 
       E2233684 
      N0629282 
       E2233770 

220,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน (ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน 

หมู่ที่ 12  
กว้าง   4.00 ม.  
ยาว 120.00 ม. 
หนา    0.15 ม. 
พิกัด N0631551 
       E2233167 
      N0631458 
       E2233193 

239,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ณ 
ฌาปนสถาน บ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน ของหมู่บ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

หมู่ที่ 12 ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง    3.00 ม. 
พิกัด N0629487 
       E2233621 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.
01 



92 
 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
4 ก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน ของหมู่บ้านห้วย
ข่อยหล่อย(ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

หมู่ที่ 12 ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิริพัฒนา) 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง 3.00 ม. 
พิกัด N0629237 
       E2233423 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ขยายเสียงตามสาย 
บ้านห้วยข่อยหล่อย 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
ภายในบ้านห้วยข่อย
หล่อย 

หมู่ท่ี 12  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0631311 
       
E2232816 
 

-  - 
 

190,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 ขยายเสียงตามสาย 
บ้านห้วยข่อยหล่อย 
(ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
ภายในบ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิรพัฒนา) 

หมู่ท่ี 12  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0631553 
       
E2233156 

-  - 
 

190,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



93 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
7 ก่อสร้างรางระบาย คสล. 

ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อย
หล่อย 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล.ภายในบ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

หมู่ท่ี 12  
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 250.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก  0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด 
N0629475       
E2233615 

-  - 
 

 - 
 

144,100 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบาย คสล. 
ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อย
หล่อย (ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล.ภายในบ้านห้วย
ข่อยหล่อย (ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

หมู่ท่ี 12  
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 250.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก  0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด 
N0631553 
       
E2233156 

-  - 
 

 - 
 

144,100 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.
01 



94 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 13          
1 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า

สู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
เข้าซอยตรงข้ามทาง
ขึ้น ศพด. 

หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0625803 
       E2234625 
      N0625940 
       E2234685 

279,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13  
ปากกว้าง 0.50 ม.  
ยาวรวม 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด N0625612 
       E2234592 

 - 
 

279,20
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ซอย
ตรงข้าม ศพด. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ซอย
ตรงข้าม ศพด. 

หมู่ที่ 13  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0625940 
       E2234685 
      N0626134 
       E2234827 
 

 - 
 

 - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.
01 



95 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 13          
4 ขุดลอกหน้าฝาย เพื่อขุดลอกหน้าฝาย

เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
หมู่ที่ 13  
ปริมาณงาน  
5,800 ลบ.ม. 
พิกัด N0625248 
       E2234878 

- -  - 275,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 14          
1 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า

สู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
สายทางห้วยโป่ง,หนอง
ผัม 

หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623655 
       E2239657 
      N0623707 
       E2239511 

279,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน 

หมู่ที่ 14 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด  
N0623309 
E2240072 
N0623302 
E2240077 
 

 - 
 

294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



96 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 14          
3 ก่อสร้างถนน คสล. 

เข้าสู่บ่อขยะ  
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่บ่อขยะหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 14 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0624178 
       E2239905 
      N0623838 
       E2239843 

 - 
 

 - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

หมู่ที่ 14 ซ.โรงเรียน 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623254 
       E2240279 
      N0623413 
       E2240198 

 - 
 

 -  - 
 

294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 หมู่ที่ 15          
1 ก่อสร้างหลังคาครอบ

ลานอเนกประสงค์ 
เพ่ือก่อสร้างหลังคาครอบ
ลานอเนกประสงค์ บ้าน
หัวกว๊าน 

หมู่ที่ 15  
จ านวน 1 หลัง 
กว้าง   10.00 ม. 
ยาว    12.00 ม. 
สูง       4.00 ม. 
พิกัด N0622752 
       E2238927 
 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



97 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 15          
2 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 3 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 

หมู่ที่ 15 ซอย 3 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623497 
       E2238623 
      N0623500 
       E2238506 

 - 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ เพ่ือเป็น
ศูนย์พัฒนาอาชีพให้
ประชาชน 

หมู่ที่ 15  
จ านวน 1 หลัง 
กว้าง  5.00 ม. 
ยาว   12.00 ม. 
สูง     3.00 ม. 
พิกัด N0623119 
       E2238602 

 - 
 

 - 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 
ในหมู่บ้าน  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0623099 
    E2238569 

 

 - 
 

- - 250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



98 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 1          
1 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง

อาคาร ศพด. 
บ้านแซว  

เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคาร ศพด.บ้านแซว 
หมู่ท่ี 1 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
      

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 

 

2 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 
ระหว่างอาคาร 2 ด้าน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
ต่อเติมหลังคาระหว่าง
อาคาร  
ศพด. 2 ด้าน 
 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   8.00  เมตร 
สูง     4.00  เมตร 
พิกัด N06233946 
       E2233384 

170,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ถมดินปรับพื้นท่ีหลัง 
อาคาร 

เพื่อจ้างเหมาถมดิน
ปรับพื้นท่ีหลังอาคาร 
ศพด. 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 3          
1 เปล่ียนกระเบ้ือง

หลังคาอาคาร ศพด. 
เพื่อจ้างเหมาเปล่ียน
กระเบ้ืองหลังคาอาคาร 
ศพด. หมู่ 3 

ศพด.บ้านท่าขันทอง 
หมู่ 3  
ขนาด 8 x 11 เมตร 
พิกัด N0623130 
       E2242404 
       
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

แบบ ผ.
01 



99 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 4          
1 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง

อาคาร ศพด. 
บ้านห้วยเด่ือ  

เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง 
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคาร ศพด.บ้านห้วย
เด่ือ หมู่ท่ี 4 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
พิกัด N06233986 
       E2233384 
       
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 
ระหว่างอาคาร 2 ด้าน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
ต่อเติมหลังคาระหว่าง
อาคาร ศพด. หมู่ 4  
2 ด้าน 
 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   8.00  เมตร 
สูง    4.00  เมตร 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

 
170,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 

 - 
 

 - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ถมดินปรับพื้นท่ีหลัง 
อาคาร 

เพื่อจ้างเหมาถมดิน
ปรับพื้นท่ีหลังอาคาร 
ศพด. หมู่ 4 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  -  - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



100 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 5          
1 ก่อสร้างโรงอาหาร 

ศพด.บ้านป่าตึง 
เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
โรงอาหาร ศพด.บ้าน
ป่าตึง หมู่ 5 

ศพด.บ้านป่าตึง หมู่ 5  
กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว   8.40  เมตร 
สูง    2.00  เมตร 
พิกัด N0622321 
       E2237550 

180,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ
เครื่องเล่นสนาม 

เพื่อจ้างเหมาเทพื้น
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ป่าตึง หมู่ท่ี 5 

ศพด.บ้านป่าตึง หมู่ 5 
กว้าง 10.00  เมตร 
ยาว   12.00 เมตร 
หนา  0.10  เมตร 
พิกัด N0622321 
       E2237550 
 

 40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 10          
1 มุ่งหลังคาเช่ือมอาคาร เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา

เช่ือมอาคาร ศพด.บ้าน
สันทรายกองงาม หมู่ท่ี 
10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม  หมู่ 10 
กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว   15.00 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 

2 ต่อเติมสถานท่ีแปรงฟัน เพื่อจ้างเหมาต่อเติม
สถานท่ีแปรงฟัน ศพด. 
หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม หมู่ 10 
พิกัด N0619391 
       E2236998 
 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



101 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 10          
3 ปูตัวหนอนทางเดิน 

 
เพื่อจ้างเหมาปูตัว
หนอนทางเดิน 
ศพด.บ้านแม่สันทราย
กองงาม หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม หมู่ 10 
กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว   23.50 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 

4 ซ่อมแซมหลังคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม
หลังคา ศพด. 
บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม  หมู่ 10 
กว้าง  24.00  เมตร 
ยาว   10.40 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 11          
1 ติดต้ังประตูมุ้งลวด เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง

ประตูมุ้งลวด ศพด.  
หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างโรงอาหารพร้อม
ห้องครัวและอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน 

เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งโรง
อาหารพร้อมห้องครัว
และอ่างล้างหน้าแปรง
ฟัน ศพด. หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

170,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.
01 



102 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 11          
3 มุงหลังคาสนามเด็ก

เล่น ศพด.บ้านแม่แอบ 
 

เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา
สนามเด็กเล่น ศพด.
บ้านแม่แอบ หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11  
พิกัด N0622321 
       E2237550 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
4 ปรับปรุงอาคาร ศพด.

ก่อฉาบด้านข้างและ
ระหว่างกลางห้องเรียน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
อาคาร ศพด.ก่อฉาบ
ด้านข้างและระหว่าง
กลางห้องเรียนศพด.
บ้านแม่แอบ หมู่ 11 
 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

 80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 13          
1 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ

เครื่องเล่นสนาม  
เพื่อจ้างเหมาเทพื้น 
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 ปูพื้นกระเบ้ืองห้องครัว  เพื่อจ้างเหมาปูพื้น
กระเบ้ืองห้องครัว 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.
01 



103 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ระหว่างเช่ือมอาคาร 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
 

เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา
เช่ือมอาคาร ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 

4 ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครองนักเรียน 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว    3.00  เมตร 
สูง     2.50  เมตร 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

5 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ
เครื่องเล่นสนาม  

เพื่อจ้างเหมาเทพื้น 
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



104 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 13          
2 ปูพื้นกระเบ้ืองห้องครัว  เพื่อจ้างเหมาปูพื้น

กระเบ้ืองห้องครัว 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 เทศบาลต าบลบ้านแซว          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

(รอบอาคาร ทต.บ้าน
แซว หลังใหม่) 
 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนน คสล.  
(รอบอาคาร ทต.บ้าน
แซว หลังใหม่) 
 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว   200.00 เมตร 
หนา   0.15  เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ประชาชนและต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

กองช่าง 
 
 

 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. (ตัวยู + ฝาปูน) 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
(ตัวยู + ฝาปูน) 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
ปากกว้าง  0.40 
เมตร 
ยาว   230.00 เมตร 
ก้นกว้าง  0.10  
เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.
01 



105 
 

 
 
 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เพื่อ
ใช้งานภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแซว  
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
จ านวน  1  จุด 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
300,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างระบบประปา
หอถังสูง พร้อมถัง
กรองน้ า 

เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้ง
ระบบประปาหอถังสูง 
พร้อมถังกรองน้ า เพื่อใช้
งานภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแซว  
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
ขนาด 10 ลบ.ม. 
พิกัด N0624379 
       E2241271 
 

 
320,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 
 

5 เจาะบ่อบาดาล จ้างเหมาเจาะบ่อ
บาดาล เพื่อใช้ภายใน
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
จ านวน  1  บ่อ 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

320,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 

6 ก่อสร้างป้ายเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

จ้างเหมาก่อสร้างป้าย
เทศบาลต าบลบ้านแซว 
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  2.00 เมตร 
ยาว   8.00 เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดซื้อรถกระเช้า 
อเนกประสงค์ 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า 
อเนกประสงค์ เพื่อใช้
ประโยชน์ทางราชการ
และการบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว  
จ านวน  1  คัน 

2,500,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างลานจอดรถ   
ผู้มาติดต่อราชการ  

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ลานจอดรถ ผู้มาติดต่อ
ราชการ เทศบาลต าบล
บ้านแซว หลังใหม่ 
 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว   15.00 เมตร 
สูง      3.00 เมตร 
จ านวน 2 หลัง 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 

๙ โครงการติดต้ัง
ไฟสัญญาณต าบลบ้าน
แซว 

เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 

หมู่ 1-15 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน ราง
ระบายน้ า ส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค 

เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนน ราง
ระบายน้ า ส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค 

หมู่ 1 - ๑๕ 500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ต่อเติมโรงอาหารและ
จัดท าห้องครัว 
 

เพื่อด าเนินการต่อเติม
โรงอาหารและจัดท า
ห้องครัว  

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   14.00  เมตร 
สูง     3.00  เมตร 
พิกัด N0623419 
       E2240211 

250,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีห้องครัวส าหรับใช้
ในการประกอบ
อาหารให้กับครูและ
นักเรียน 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา (ถมพื้นท่ี) 

เพ่ือด าเนินปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใสถานศึกษา 
(ถมพื้นท่ี) 

พ้ืนที่โรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้าน
แซว 
กว้าง  48.00  เมตร 
ยาว   86.00  เมตร 
พิกัด N0623464 
       E2240313 

200,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบสวยงาม เป็น
ที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

3 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียน  

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
ยาว   45.00  เมตร 
สูง        1.50  เมตร 
พิกัด N0623340 
       E2240387 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

โรงเรียนมีรั้วที่
แข็งแรงปลอดภัย 
เกิดความปลอดภัย
ต่อนักเรียน ครู 
บุคลากร 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 
 

 
 
 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างป้ายโรงเรียน เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างป้ายโรงเรียน 
จ านวน 2 จุด 

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   2.00  เมตร 
ยาว     6.00  เมตร 
พิกัด N0623300 
       E2240266 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- - - เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้เด่น 
สง่า สวยงาม 

โรงเรียนมีป้ายชื่อที่
แข็งแรงและสวยงาม 
 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
พร้อมเทลานคอนกรีต 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พร้อมเทลานคอนกรีต 

สนามเด็กเล่น
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   6.60  เมตร 
ยาว   12.00  เมตร 
หนา    0.10  เมตร 
พิกัด N0623455 
       E2240239 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

 - - - เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
พื้นที่ส าหรับเล่นและ
จัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

มีสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ของเด็ก 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
 

เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
 

ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   5.00  เมตร 
ยาว   98.00  เมตร 
หนา    0.15  เมตร 
พิกัด N0623381 
       E2240226 

260,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีถนนที่แข็งแรง 
ปลอดภัย ในการ
สัญจร ของครู 
นักเรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

 
 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว เช่ือม 
อาคารอนุบาล รร.ทต. 
 

เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว เช่ือม 
อาคารอนุบาล รร.ทต. 
 

ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   4.00  เมตร 
ยาว   98.00  เมตร 
หนา    0.15  เมตร 
พิกัด N0623440 
       E2240242 

250,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีถนนที่แข็งแรง 
ปลอดภัย ในการ
สัญจร ของครู 
นักเรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

8 ก่อสร้างลานกิจกรรม
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ลานกิจกรรม หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

บริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแซว หมู่ท่ี 1 
กว้าง  10.00  เมตร 
ยาว   28.00  เมตร 
หนา    0.10  เมตร 
พิกัด N0623451 
       E2240266 
 

150,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

   คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีลานกิจกรรมที่ได้
มาตรฐานแข็งแรง 
และปลอดภัย ในการ
การประกอบกิจกรรม 
ของครู นักเรียน 
บุคลากรและ
ผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 


