
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอ่มแซมถนนภายในหมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร ซอ่มแซมถนนในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1- 300,000     300,000     300,000      300,000    300,000    จ านวนถนนที่ ประชาชนไดรั้บ

หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 6 ไปมาสะดวก รวดเร็ว หมูท่ี่ 6 ซอ่มแซม ความสะดวกใน

การเดนิทาง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อระบายน  าจากบา้น กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 280,000     280,000     

เสริมเหลก็พร้อมรางระบายน  า เรือน กว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว

รูปตวัยูแบบฝาปดิ ซอย 2 บา้น 64 ม. หนา 0.15 ม. รางระบาย

ก านนัโสภณ หลกัแหลม น  ารูปตวัยูแบบฝาปดิ กว้าง 0.50

ม. ยาว 64 ม. ลกึ 0.55 ม.

พร้อมบอ่พักฝาแบบเปดิจ านวน

6 ฝา

3 ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์กิคอน เพื่อความปลอดภยัของ ขนาดถนนกว้าง 3.90 ม. ราง 985,500      กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

กรีต พร้อมรางระบายน  า บริเวณ ประชาชน กว้าง 0.30 ม. ยาว 276 ม. ทางสะดวกและ

ซอย 2 หมู ่5 ปลอดภยั

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
จะได้รับ

ท่ี
(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์กิ เพื่อความปลอดภยัและ ขนาดถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 424,650      กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

คอนกรีตบริเวณซอย 1 เขต ใชเ้ปน็เสน้ทางขนสง่ 244 ม. ทางสะดวกและ

หนา้บา้น นายประสงค์-สดุซอย สนิคา้ทางการเกษตร ปลอดภยั

หมู ่5

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภยัและ ขนาดถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 424,560    กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็บริเวณประตนู  า ใชเ้ปน็เสน้ทางขนสง่ 246 ม. ทางสะดวกและ

หลงัวัด-สดุเขต หมูท่ี่ 5 สนิคา้ทางการเกษตร ปลอดภยั

6 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวก และ กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ่ 123,000     กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เหลก็พร้อมวางทอ่ระบายน  า ปลอดภยัในการใชร้ถ ระบายน  า คสล.และบอ่พัก ซอย จ านวนทอ่ ทางสะดวกและ

คสล. และบอ่พัก ซอยขา้งหลงั ใชถ้นน และเพื่อระบาย ทางเขา้หลงัวัดทา่ไชยศริิ หมูท่ี่ 1 ระบายน  า ปลอดภยั

วัดทา่ไชย หมูท่ี่ 1 น  าทว่มขัง กว้าง 2.50 ม. ระยะทางยาว 57 และบอ่พัก

ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางทอ่

ระบายน  า คสล.Ø0.60 ม.

ระยะทางยาว 15 ม. พร้อมบอ่

พัก คสล. จ านวน 2 บอ่

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอ่สร้างอาคารหอ้งน  า เพื่อใหม้หีอ้งน  า หอ้งสว้ม กอ่สร้างหอ้งน  าจ านวน 1 แหง่ 300,000     300,000     กว้าง x ยาว มหีอ้งน  า หอ้ง

บริเวณศาลาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 3 ที่ถกูสขุลกัษณะ สว้มที่ถกู

สขุลกัษณะแก่

ผู้ใชบ้ริการ

8 โครงการกอ่สร้าง ตอ่เตมิโรงจอด เพื่ออ านวยความสะดวก ตอ่เตมิโรงจอดรถ จ านวน 1 แหง่ 200,000     ที่จอดรถ อ านวยความ

รถหลงัเกา่ บริเวณหนา้อาคาร แกพ่นกังาน และผู้ที่มา เพิ่มข ึน สะดวกแก่

เอนกประสงคภ์ายในที่ท าการ ตดิตอ่ราชการ จ านวน 1 พนกังาน และ

อบต.สมอพลอื แหง่ ผู้มาตดิตอ่

ราชการ

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหน้  าระบายได้ รางระบายน  า ขนาดกว้าง 0.40 ม. 180,000     180,000     กว้าง x ยาว สามารถระบาย

รูปตวัยูแบบฝาตะแกรงเหลก็ สะดวกรวดเร็ว และ ระยะทางยาว 80 ม. ความลกึ น  าไดเ้ร็วย่ิงข ึน

บริเวณปอ้มยามภายนอกอาคาร ปอ้งกนัน  าทว่มขัง 0.30 ม. ไมม่นี  าทว่มขัง

ที่ท าการ อบต.สมอพลอื หมูท่ี่ 3

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อความสะดวกในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 150,000     150,000     กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

จราจรลาดยางแอสทฟ์ัลตกิ สญัจร ไป-มา ตกิคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะ ทางสะดวกและ

คอนกรีต สายดอนพลบั- ทางยาว 84 ม. หนา 0.05 ม. ปลอดภยั

ตะโกงาม บริเวณสามแยก ถงึ

บา้นนางบญุยืน กลทุอง หมูท่ี่ 5

11 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน  า เพื่อใหร้ะบายน  าไดอ้ย่าง วางทอ่ระบายน  าพร้อมบอ่พัก 70,000       70,000       70,000        จ านวนทอ่ การระบายน  า

พร้อมบอ่พัก คสล.บริเวณหลงั รวดเร็วในฤดฝูน คสล.Ø0.60 ม. ระยะทางยาว ระบายน  า ในชว่งฤดฝูนมี

บา้นนายสชุาต ิขนมจนี หมูท่ี่ 1 17 ม. พร้อมบอ่พัก คสล.  และบอ่พัก ความคลอ่งตวั

จ านวน 2 บอ่ ระบายไดเ้ร็ว

ย่ิงข ึน

12 อุดหนนุเทศบาลเมอืงเพชรบรีุ เพื่อด าเนนิการจดัท า ฝังเมอืงรวมเพชรบรีุ 200,000     200,000     200,000      200,000    200,000    ผังเมอืงรวม อบต.สามารถน า

ในการจดัท าผังเมอืงรวม ผังเมอืงรวมเพชรบรีุ เพชรบรีุ ผังเมอืงรวมมา

ใชใ้นการพัฒนา

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอ่สร้างโคมไฟ เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 4 ตน้ 150,000     จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะสายบา้นสมอพลอื ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 130 ม. อุบตัเิหตุ

ทางเขา้ทา่น  าถงึสะพานกลบัรถ มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

หมูท่ี่ 1 อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

14 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 3 ตน้ 135,000     จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะสายบา้นสมอพลอื ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 80 ม. อุบตัเิหตุ

ถงึทา่น  า หมูท่ี่ 1 มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ
ท่ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

(KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 8 ตน้ 360,000      จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะสายทางเขา้หา้ง ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 268 ม. อุบตัเิหตุ

โรบนิสนั-สะพานกลบัรถ หมูท่ี่ 2 มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 216,000     กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ ซอยทางเขา้ศาลพอ่ สะดวกสบาย และ กว้าง 400 ม. ระยะทางยาว 90 ทางสะดวก

พราหมณ์ หมูท่ี่ 2 ปลอดภยัในการใชถ้นน ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยั 

อุบตัเิหตลุดลง

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กว้าง 1,220,000   กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ พร้อมรางระบายน  า สะดวกสบาย และปลอด 4.00 ม. ระยะทางยาว 216 ม. ทางสะดวก

รูปตวัยูแบบฝาปดิ ซอย 2 บา้น ภยั ในการใชร้ถ ใชถ้นน หนา 0.15 ม. รางระบายน  ารูป ปลอดภยั และ

นายวรานนท ์ผุดผ่อง พร้อมรางระบายน  า ตวัยูแบบฝาปดิ กว้าง 0.60 ม. น  าระบายไดด้ี

ลกึ 0.60 ม. พร้อมบอ่พักฝาแบบ ย่ิงข ึน

ปดิ จ านวน 22 ฝา

จะได้รับ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 400,000     กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

จราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิ สะดวกสบาย และปลอด ตกิคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทางสะดวก

คอนกรีต ซอยนาพราหมณ์ ภยั ในการใชร้ถ ใชถ้นน ระยะทาง 250 ม. หนา 0.05 ม. ปลอดภยั 

หมูท่ี่ 2 ถนนบา้นปา้สบื อุบตัเิหตลุดลง

19 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 4 ตน้ 180,000     จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะสายเพชรเกษม- ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 96 ม. อุบตัเิหตุ

สะพานวัดไมร้วกสขุาราม หมูท่ี่ 2 มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

20 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 5 ตน้ 225,000     จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะ สายเรียบวัดโพธิ-์ ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 130 ม. อุบตัเิหต ุลดการ

ทา่น  า หมูท่ี่ 2 มองเหน็เสน้การจราจร เกดิอาชญากรรม

อย่างชัดเจน และเปน็ ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ไสว

ถนน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

จะได้รับ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 14 ตน้ 720,000      จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะ ซอย 4 ถ.เพชรเกษม ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 520 ม. อุบตัเิหตุ

ถงึคลองชลประทาน หมูท่ี่ 2 มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

22 โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายถนนคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. 36,000       กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ถนนสายสมอพลอื- สะดวกสบาย และปลอด ระยะทางยาว 60 ม. หนา 0.15 ทางสะดวก

บา้นดอนพลบั บริเวณชว่งโคง้ ภยัในการใชถ้นน ม. ปลอดภยั 

บา้นจา่ด า หมูท่ี่ 3 อุบตัเิหตลุดลง

23 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 150,000      กว้าง x ยาว ประชาชนมกีาร

จราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิ สะดวกสบาย และปลอด ตกิคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ระยะ จ านวนบอ่พัก สญัจรไดส้ะดวก

คอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ภยั ในการใชร้ถ ใชถ้นน ทางยาว 74 ม. หนา 0.05 ม. ข ึน ประสทิธิ

บอ่พัก ซอยตรงขา้มศาลเจา้ ถงึ และสามารถระบายน  า ปรับปรุงบอ่พักร้อมฝาตะแกรง ภาพในการ

ไร่ยายเทอืง หมูท่ี่ 3 ไดด้ใีนชว่งฤดฝูน เหลก็ จ านวน 5 บอ่ ระบายน  าดขี ึน

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 150,000    กว้าง x ยาว ประชาชนมกีาร

เหลก็พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ บอ่ สะดวกสบาย และปลอด กว้าง 1.00 ม. ยาว 127 ม. จ านวนบอ่พัก สญัจรไดส้ะดวก

พักเหลก็ สายบา้นสมอพลอื- ภยั ในการใชร้ถ ใชถ้นน หนา 0.15 ม. บอ่พักพร้อมฝา ข ึน ประสทิธิ

บา้นหว้ยเสอื บริเวณชว่งบา้นครู และสามารถระบายน  า ตะแกรงเหลก็ จ านวน 5 บอ่ ภาพในการ

ประยูร หมูท่ี่ 4 ไดด้ใีนชว่งฤดฝูน ระบายน  าดขี ึน

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนเดนิทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 95,000       95,000       95,000        กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ ซอย 4 บา้นดอนพลบั ไดส้ะดวก และปลอดภยั กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 38 ทางสะดวกและ

หมูท่ี่ 6 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยั

26 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน  า เพื่อใหม้กีารระบายน  าได้ ทอ่ระบายน  า คสล.Ø 0.60 ม. 480,000    จ านวนทอ่ ประสทิธภิาพใน

พร้อมบอ่พัก ถนนสายดอนลบั- ดย่ิีงข ึน ระยะทาง 130 ม. พร้อมบอ่พัก ระบายน  า การระบายน  าดี

ตะโกงาม บริเวณทางขา้มทาง คสล. จ านวน 13 บอ่ พร้อมบอ่พัก ข ึน

รถไฟตะโกงาม บา้นนายธรีพล

บรรลอืทรัพย์ ถงึ บา้น

นายสมชาย พวงดอกไม ้หมูท่ี่ 6

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

(ผลผลติของโครงการ)

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี

งบประมาณ

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการกอ่สร้างแนวปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัไมใ่หต้ลิ่งพัง กอ่สร้างแนวปอ้งกนัตลิ่ง คสล.ขนาด 200,000     แนวปอ้งกนั ประชาชนไดรั้บ

ตลิ่งพังถนนสายดอนพลบั-เขา ยาว 16 ม. สงู 2.00 ม. หนา ตลิ่ง ความปลอดภยั

ทโมน บริเวณชว่งโคง้สระน  าบา้น 0.15 ม. คดิเปน็พ ืนที่แนวปอ้งกนั

นางปราณี พมิพส์ะอาด หมูท่ี่ 6 ตลิ่งพัง คสล. ไมน่อ้ยกว่า 32 ตร.ม.

ขยายถนน คสล.ปอ้งกนัตลิ่งพัง 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 เมตร

ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร คดิ

เปน็พ ืนที่ขยายถนน คสล.ไมน่อ้ยกว่า

21 ตร.ม. พร้อมตดิตั งปา้ยประชา

สมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย  

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย

รายละเอยีด โครงการตามแบบ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสมอพลอื

ก าหนด

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

(KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ขยายเขต เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า วางทอ่ระยะทางรวม 77 เมตร 100,000     ประชาชนใน ประชาชนมนี  า

จา่ยน  าประปาสว่นภมูภิาค บริเวณ ส าหรับอุปโภค-บริโภค รายละเอยีดตามแบบการประปา พ ืนที่มนี  า ส าหรับอุปโภค

บา้นโพธิ์ หมูท่ี่ 2 ซอยบา้นบวัลอย มากข ึน สว่นภมูภิาคเพชรบรีุ ก าหนด ประปาใช้ บริโภค แบบถกู

เพิ่มมากข ึน สขุลกัษณะ

ร้อยละ 70

29 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ขยายเขต เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า วางทอ่ระยะทางรวม 786 เมตร 500,000     500,000      500,000    500,000    ประชาชนใน ประชาชนมนี  า

จา่ยน  าประปาสว่นภมูภิาค บริเวณ ส าหรับอุปโภค-บริโภค รายละเอยีดตามแบบการประปา พ ืนที่มนี  า ส าหรับอุปโภค

บา้นโพธิ์ หมูท่ี่ 2 สายเลยีบคลอง มากข ึน สว่นภมูภิาคเพชรบรีุ ก าหนด ประปาใช้ บริโภค แบบถกู

ชลประทาน จากสี่แยกหลงัหา้ง เพิ่มมากข ึน สขุลกัษณะ

โรบนิสนั-สดุเขตต าบลสมอพลอื ร้อยละ 70

30 โครงการกอ่สร้างทอ่สง่น  า พร้อม เพื่อสง่น  าท าการเกษตร วางทอ่สง่น  า ขนาดทอ่ Ø 1.00ม. 600,000     จ านวนทอ่น  า น  าไหลสะดวก

ปรับปรุงถนน หมูท่ี่ 3 และท าถนนใหเ้ดนิทาง ยาว 80 ม. และบอ่พักจ านวน 4 และเสน้ทาง มากข ึน และมี

บริเวณหลงัศาลเจา้ ถงึน  าตก ไดส้ะดวกสบาย บอ่ พร้อมปรับปรุงถนน กว้าง 3 คมนาคม เสน้ทางจราจร

กาวาด ปลอดภยัในการสญัจร ม. ยาว 80 ม.

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

จะได้รับ

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจร เพื่อใหเ้ดนิทางไดส้ะดวก ผิวจราจรหนิคลกุ กว้าง 5.00 ม. 100,000     กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

หนิคลกุ สายหลงัศาลเจา้ ถงึ สบาย ปลอดภยัในการ ระยะทางยาว 110 ม. หนา 0.20 ทางสะดวกและ

สดุเขตน  าตกกาวาด หมูท่ี่ 3 สญัจร ม. ยาว 80 ม. ปลอดภยั

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใชเ้ปน็เสน้ทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 800,000    กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ หมูท่ี่ 4 บริเวณที่ คมนาคม และขนสง่ผล ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว ทางสะดวกและ

นายโสรส สระแกว้-สดุเขต ผลติทางการเกษตร 486 ม. หรือมพี ืนที่ไมน่อ้ยกว่า ปลอดภยั

ต าบลสมอพลอื 1456 ตร.ม.

33 โครงการท ารางระบายน  า หมูท่ี่ เพื่อระบายน  า และ วางรางระบายน  ารูปตวัยู ขนาด 300,000    รางระบายน  า น  าไมท่ว่มขัง

4 จากบา้นนางทรัพย์ เทศกลั่น- ปอ้งกนัน  าทว่มขัง กว้าง 0.30 ม. ยาว 160 ม. บา้นเรือน

ปากทาง ซอย 3

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหร้ะบายน  าไดอ้ย่าง กอ่สร้างรางระบายน  ารูปตวัยู 657,000     657,000     ร้อยละ 80 มรีางระบายน  า

รูปตวัยูแบบฝาเปดิ ซอย 3 รวดเร็วในฤดฝูน กว้าง 0.50 ม. ระยะทางยาว ของการสง่น  า เพิ่มข ึน

หมูท่ี่ 2 บา้นอาจารย์สมยศ 225 ม. ลกึ 0.55 ม. พร้อม

บอ่พักแบบฝาเปดิ  จ านวน 23 ฝา

คดิเปน็ปริมาตรรางระบายน  า คสล.

ยาว 225 ม. พร้อมตดิตั งปา้ย

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย

35 โครงการปรับปรุงประตนู  าพร้อม เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง ตดิตั งประตรูะบายน  าเหลก็ ขนาด 367,000      จ านวนทอ่ ระบบการ

ทอ่ระบายน  า คสล. ซอยบา้น เสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.60 ม. จ านวน ระบายน  า ระบายน  ามี

นายบวัลอย หมูท่ี่ 2 1 ชุด เปลี่ยนทอ่ระบายน  า คสล. ประสทิธภิาพ

ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.60 ม. มากย่ิงข ึน ไมม่ี

ระยะทางยาว 41 ม. คดิเปน็ ปญัหาน  า

ปริมาตรทอ่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า 38 ทว่มขัง

ทอ่น พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด

กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. คดิ

เปน็ปริมาตรบอ่พัก คสล.ไมน่อ้ย

กว่า 5 บอ่ เทถนนคอนกรีตเสริม-

เหลก็ ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว

41 ม. หนา 0.15 ม. คดิเปน็

ปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 

150.8 ตร.ม. พร้อมตดิตั งปา้ย

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ
ท่ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย

รายละเอยีดโครงการตามแบบ

อบต.สมอพลอื ก าหนด

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหม้รีางระบายน  าได้ กอ่สร้างรางระบายน  ารูปตวัยู 446,000     446,000     446,000      รางระบายน  า น  าระบายไดด้ขี ึน

รูปตวัยูแบบฝาตะแกรงเหลก็ ดขี ึน กว้าง 0.40 ม. ระยะทางยาว เพิ่มข ึน ไมเ่กดิการทว่ม

บริเวณโรงจอดรถภายนอก 118 ม. ความลกึ 0.30 ม. พร้อม จ านวน ขัง

อาคารที่ท าการ อบต.สมอพลอื ฝาตะแกรงเหลก็ ยาว 118 ม.  1 แหง่

หมูท่ี่ 3 คดิเปน็ปริมาตรรางระบายน  า

คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ยาว

ไมน่อ้ยกว่า 118 ม.

37 โครงการกอ่สร้างถนนคนัดนิ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนคนัดนิ กว้าง 6.00 ม. 1,200,000  1,200,000  1,200,000   กว้าง x ยาว ประชาชนมคีวาม

พร้อมผิวจราจรหนิคลกุ สาย สะดวกสบาย และปลอด ระยะทาง 432 ม. หนาเฉลี่ย สะดวกสบาย 

เลยีบเขตทางรถไฟ บริเวณ ภยัในการใชร้ถใชถ้นน 0.40 ม. พร้อมผิวจราจรหนิคลกุ และปลอดภยัใน

บา้นหว้ยเสอื-คอกวัวนายอา้ย และการเดนิทาง กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 432 ม. การใชร้ถ ใชถ้นน

หมูท่ี่ 5 หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

(KPI) จะได้รับ

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการกอ่สร้างทอ่สง่น  าเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าใช้ กอ่สร้างทอ่สง่น  าแบบทอ่เหลี่ยม 498,000     กว้าง x ยาว ประชาชนมนี  าใช้

การเกษตร ชนดิแบบทอ่เหลี่ยม อย่างเพยีงพอในการท า คสล.ส าเร็จรูป ขนาด 1.20 x อย่างเพยีงพอใน

พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริม การเกษตรเพื่อความ 1.20 ม. ยาว 24 ม. พร้อมบอ่พัก การท าการ

เหลก็ บริเวณเลยีบถนนสาย ปลอดภยัในการสญัจร คสล. รวมระยะทางความยาว 28 เกษตร

สมอพลอื-หว้ยเสอื และการใชร้ถ ใชถ้นน ม. พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริม

พบ.ถ.64002 ชว่งที่ 2 เหลก็ กว้าง 5.00 ม. ยาว 28 ม.

หนา 0.15 ม. คดิเปน็พ ืนที่ไมน่อ้ย

กว่า 140 ตร.ม.

39 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายถนน คสล. กว้าง 1.00 ม. 450,000     กว้าง x ยาว ประชาชนมคีวาม

เหลก็พร้อมวางทอ่ระบายน  า สะดวกสบาย และปลอด ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกสบาย 

คสล. และบอ่พัก ซอยขา้ง ภยัในการใชร้ถใชถ้นน วางทอ่ระบายน  า คสล.Ø 0.60 และปลอดภยัใน

โรงเรียนวัดทา่ไชยศริิ หมูท่ี่ 1 และการเดนิทาง ม. จ านวน 90 ทอ่น พร้อมบอ่พัก การใชร้ถ ใชถ้นน

เพื่อใหม้รีางระบายน  าได้ คสล. จ านวน 10 บอ่

ดขี ึน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

(KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน  า เพื่อใหน้  าไดร้ะบายไดด้ี วางทอ่ระบายน  า คสล.Ø 0.60 ม. 70,000       จ านวนทอ่ น  าระบายไดด้ขี ึน

พร้อมบอ่พัก คสล.บริเวณบา้น ย่ิงข ึน ระยะทาง 17 ม. พร้อมบอ่พัก ระบายน  า ไมเ่กดิการทว่ม

ลงุปรุงถงึโคนโพธิ์หนา้บา้น จ านวน 2 บอ่ ขัง

(นางสมคดิ) นางติ๋ม หมูท่ี่ 1

41 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง เพื่อชว่ยเพิ่มประสทิธิ กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 9 ตน้ 500,000     จ านวนโคมไฟ ลดการเกดิ

สาธารณะ สายบา้นสมอพลอื ภาพการขับขี่บนทอ้งถนน ระยะทางยาว 360 ม. อุบตัเิหตุ

ทางเขา้ทา่น  า ถงึทางเขา้หา้ง มองเหน็เสน้การจราจร ลดการเกดิ

โรบนิสนั หมูท่ี่ 1 อย่างชัดเจน และเปน็ อาชญากรรม

การลดอุบตัเิหตบุนทอ้ง ท าใหพ้ ืนที่สว่าง

ถนน ไสว

42 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อใหม้รีางระบายน  าได้ รางระบายน  า กว้าง 0.50 ม. 630,000    รางระบายน  า น  าระบายไดด้ขี ึน

รูปตวัยูแบบฝาปดิ ซอย 3 ดขี ึน ระยะทางยาว 225 ม. ความลกึ เพิ่มข ึน ไมเ่กดิการทว่ม

หมูท่ี่ 2 0.55 ม. พร้อมบอ่พักฝาแบบเปดิ จ านวน ขัง

จ านวน 23 ฝา 1 แหง่

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน  า เพื่อระบายน  าจากบา้น กอ่สร้างทอ่ระบายน  า คสล.Ø 451,000    กว้าง x ยาว สามารถระบาย

พร้อมบอ่พัก คสล.บริเวณบา้น เรือน 0.60 ม. ระยะทางยาว 130 ม. น  าจากบา้นเรือน

ลงุปรุงถงึโคนโพธิ์หนา้บา้น เพื่อใหร้ะบายน  าไดอ้ย่าง คดิเปน็ปริมาตรทอ่ คสล.ไมน่อ้ย ไดด้ย่ิีงข ึน

นางสมคดิ (นางติ๋ม) หมูท่ี่ 1 รวดเร็วในฤดฝูน กว่า 121 ทอ่น พร้อมบอ่พัก คสล

ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม

คดิเปน็ปริมาตรบอ่พัก คสล.ไม่

นอ้ยกว่า 9 บอ่

44 โครงการปรับปรุงตอ่เตมิอาคาร เพื่อใหผู้้เรียนมคีวาม ตอ่เตมิอาคารขนาดกว้าง 5.5 ม. 500,000     100% ของ อาคารสมบรูณ์

ศนูย์เรียนรู้ (กศน.) ต.สมอพลอื สะดวก สบาย เพยีงพอ ระยะความยาว 10.00 ม. อาคารที่ พร้อมใชง้าน

ในการใชส้ถานที่ ตอ่เตมิ

เพื่อใหเ้กดิความแข็งแรง

มั่นคง ปลอดภยั

45 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพื่อใหม้อีาคาร และ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 500,000     100% ของ อาคารสมบรูณ์

ประสงค ์ที่ท าการ อบต.สมอพลอื ครุภณัฑท์ี่สามารถใช้ จ านวน 1 แหง่ อาคารที่ พร้อมใชง้าน

งานไดอ้ย่างมปีระสทิธิ ตอ่เตมิ

ภาพ

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

จะได้รับ
ท่ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 1.เพื่อใหถ้นนมไีฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง 80,000       มกีารขยาย ประชาชน หมูท่ี่

สาธารณะ ซอย 4 หมูท่ี่ 4 แสงสว่างเพยีงพอ 271 ม. เขตไฟฟา้เพิ่ม 4 และประชาชน

2. เพื่ออ านวยความ ข ึนความ ทั่วไปไดรั้บ

สะดวกใหก้บัประชาชน พงึพอใจ ความปลอดภยั

ในการเดนิทางเวลา ของประชาชน ในการเดนิทาง

กลางคนื เวลากลางคนื

สะดวกใหก้บัประชาชน พงึพอใจ ความปลอดภยั

ในการเดนิทางเวลา ของประชาชน ในการเดนิทาง

กลางคนื เวลากลางคนื

47 โครงการกอ่สร้างศาลาหมูบ่า้น เพื่อใหม้ศีาลาไว้จดั กอ่สร้างศาลาหมูบ่า้น จ านวน 1 300,000     100% ของ ศาลาไดใ้ชง้าน

หมูท่ี่ 5 กจิกรรมของหมูบ่า้น แหง่ ศาลาที่สร้าง อย่างมปีระสทิธิ

เชน่ ประชุม สมัมนา เสร็จสมบรูณ์ ภาพ รองรับ

ท าบญุ ฝึกอบรม ฯลฯ ประชาชนได้

เพยีงพอ

(KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการขยายการจา่ยน  า เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าใช้ ขยายการจา่ยน  าประปา ระยะทาง 400,000     พ ืนที่ที่ไดรั้บ ประชาชนมนี  า

ประปาสว่นภมูภิาค บริเวณ อุปโภค บริโภค อย่าง ยาว 346 ม. การขยาย อุปโภค บริโภค

บา้นหว้ยเสอืถงึรอยตอ่เขตต าบล เพยีงพอ ไดม้าตรฐาน การจา่ยน  า อย่างเพยีงพอ

ตน้มะมว่ง หมูท่ี่ 5 น  ามคีณุภาพ

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อระบายน  าจากบา้น กอ่สร้างทางระบายน  า กว้าง 700,000    กว้าง x ยาว น  าระบายไดด้ขี ึน

รูปตวัยูแบบฝาเปดิ บริเวณ เรือน 0.60 ม. ระยะทางยาว 195 ม. จ านวนราง ไมเ่กดิการทว่ม

สามแยกหนา้วัดหว้ยเสอืถงึ เพื่อใหร้ะบายน  าไดอ้ย่าง ความลกึ 0.60 ม. พร้อมบอ่พักฝา ระบายน  า ขัง

คลองสง่น  า หมูท่ี่ 5 รวดเร็วในฤดฝูน แบบเปดิ จ านวน 19 ฝา

50 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ เสริมผิวจราจร ชว่งที่ 1 ขนาดกว้าง 499,000     กว้าง x ยาว ประชาชนมคีวาม

จราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิ ประชาชนมเีส้นทางในการ 5.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.05 ม. สะดวกสบาย 

คอนกรีต สายสมอพลอื-หว้ยเสอื คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ชว่งที่ 2 กว้าง 6.00 ม. ยาว 123 และปลอดภยัใน

พบ.ถ. 64002 (บริเวณหนา้ และ ปลอดภยั ม. หนา 0.05 ม. คดิเปน็พ ืนที่ผิว การใชร้ถ ใชถ้นน

อบต.) หมูท่ี่ 3 จราจรไมน่อ้ยกว่า 1188 ตร.ม. 

พร้อมตดิตั งปา้ยประชาสมัพันธ์

จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยโครงการเหลก็

จ านวน 1 ปา้ย รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.สมอพลอื ก าหนด

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง  - เพื่อลดการเกดิอุบตัิ กอ่สร้างโคมไฟ เสาเหลี่ยม 4"x4" 486,000     ร้อยละ 80 มี เพื่อใหป้ระชาชน

สาธารณะ พร้อมตดิตั งหมอ้แปลง เหตใุนชว่งเวลากลางคนื สงู 6.00 เมตร กิ่งเดยีว จ านวน 8 ความปลอดภยัมไีฟฟา้สอ่งสว่าง

ไฟฟา้สายดอนพลบั-เขาทะโมน  - เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ตน้ ระยะทางโคมไฟตน้ที่ 1 ถงึ ในชวีิต และ อย่างทั่วถงึ

ชว่งที่ 1 หมูท่ี่ 6 อาชญากรรม ตน้ที่ 8 ยาว 320 เมตร คดิเปน็ ทรัพย์สนิ

 - เพื่อใหต้รอก ซอย มี ปริมาณงานโคมไฟไมน่อ้ยกว่า 8 ตน้

แสงสว่างอย่างทั่วถงึ สายไฟฟา้เมนยาวไมน่อ้ยกว่า 320

เมตร พร้อมตดิตั งหมอ้แปลงไฟฟา้

30 KVA จ านวน 1 ชุด มเิตอร์ไฟฟา้

จ านวน 1 ชุด พร้อมตดิตั งปา้ย

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็จ านวน 1 ปา้ย

รายละเอยีดโครงการตามแบบ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสมอพลอื

ก าหนด

(KPI) จะได้รับ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการกอ่สร้างถนนดนิลกูรัง เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน กอ่สร้างถนนดนิลกูรัง ขนาดกว้าง 490,000     มถีนนดนิลกูรัง ประชาชนมกีาร

สายเลยีบคลองชลประทานฝ่ัง สญัจร ไป-มาไดอ้ย่าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 1 เสน้ สญัจร ไป-มา

ตะวันตก บา้นดอนพลบั ชว่งที่ 1 สะดวก และปลอดภยั ระยะทางยาว 330 เมตร คดิเปน็ อย่างสะดวก

หมูท่ี่ 6 ปริมาณดนิลกูรังไมน่อ้ยกว่า และปลอดภยั

247.5 ลบ.ม. ขยายถนนกว้าง

2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร

ระยะทางยาว 330 เมตร คดิเปน็

ปริมาณวัสดคุดัเลอืกไมน่อ้ยกว่า 

792 ลบ.ม. พร้อมตดิตั งปา้ยประชา

สมัพันธ ์ จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยโครง

การเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย  ราย

ละเอยีดโครงการตามแบบองคก์าร

บริหารสว่นต าบลสมอพลอืก าหนด

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

(KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการกอ่สร้างถนนดนิลกูรัง เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน กอ่สร้างถนนดนิลกูรังพร้อมวางทอ่ 499,000     มถีนนดนิลกูรัง ประชาชนมกีาร

พร้อมวางทอ่ระบายน  า และบอ่พัก สญัจร ไป-มาไดอ้ย่าง ระบายน  า และบอ่พัก คสล. บริเวณ จ านวน 1 เสน้ สญัจร ไป-มา

คสล. บริเวณวัดกลาง ชว่งที่ 3 สะดวก และปลอดภยั วัดกลาง ชว่งที่ 3 หมูท่ี่ 1 ปริมาณ อย่างสะดวก

หมู ่1 งานกอ่สร้างถนนดนิลกูรัง ขนาด และปลอดภยั

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว

70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

คดิเปน็ปริมาณวัสดคุดัเลอืกไมน่อ้ย

กว่า 347 ลบ.ม. วางทอ่ระบายน  า

คสล. 1.00 เมตร จ านวน 67 ทอ่น

พร้อมบอ่พัก คสล. จ านวน 3 บอ่ 

ระยะทางรวมยาว 70.00 เมตร

คดิเปน็ปริมาตรทอ่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า

67 ทอ่น บอ่พัก คสล.ไมน่อ้ยกว่า

3 บอ่ พร้อมตดิตั งปา้ยประชา

สมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย 

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย

รายละเอยีดโครงการตามแบบ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสมอพลอื

ก าหนด

54 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน เสริมผิวจราจร ชว่งที่ 1 หมูท่ี่ 2 411,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมกีาร

จราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิ ใชใ้นการสญัจรไดอ้ย่าง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 109 ของประชาชน สญัจร ไป-มา

คอนกรีตพร้อมรางระบายน  ารูป สะดวกและปลอดภยั เมตร หนา 0.05 เมตร คดิเปน็พ ืนที่ มคีวามพงึพอ อย่างสะดวก

ตวัวี ซอย 4 บา้นโพธิ์ สายเพชร ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 654 ตาราง ใจ และปลอดภยั

เกษม-คลองชลประทาน ชว่งที่ 1 เมตร รางระบายน  าคอนกรีตเสริม น  าระบายไดด้ี

หมูท่ี่ 2 เหลก็รูปตวัวี กว้าง 1.00 เมตร ย่ิงข ึน

หนา 0.25 เมตร ยาว 34 เมตร

คดิเปน็พ ืนที่รางระบายน  ารูปตวัวี

ไมน่อ้ยกว่า 34 ตารางเมตร พร้อม

ตดิตั งปา้ยประชาสมัพันธ ์จ านวน

1 ปา้ย ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปา้ย รายละเอยีดโครงการตาม

แบบองคก์ารบริหารสว่นต าบล

สมอพลอืก าหนด

55 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทาง  - เพื่อลดการเกดิอุบตัิ กอ่สร้างโคมไฟ เสาเหลี่ยม 4"x4" 337,000     ร้อยละ 80 มี เพื่อใหป้ระชาชน

สาธารณะ สายดอนพลบั-เขา เหตใุนชว่งเวลากลางคนื สงู 6.00 ม. กิ่งเดยีว จ านวน 8 ตน้ ความปลอดภยัมไีฟฟา้สอ่งสว่าง

ทโมน ชว่งที่ 2 หมูท่ี่ 6  - เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ระยะทางโคมไฟตน้ที่ 1 ถงึตน้ที่ 6 ในชวีิต และ อย่างทั่วถงึ

อาชญากรรม ยาว 320 ม. คดิเปน็ปริมาณโคมไฟ ทรัพย์สนิ

 - เพื่อใหต้รอก ซอย มี ไมน่อ้ยกว่า 8 ตน้ สายไฟฟา้เมนยาว

แสงสว่างอย่างทั่วถงึ ไมน่อ้ยกว่า 320 ม. พร้อมตดิตั ง

ปา้ยประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย

รายละเอยีดโครงการตามแบบ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสมอพลอื

ก าหนด

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน ถนนขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 495,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมกีาร

เสริมเหลก็ สายเลยีบคลอง ใชใ้นการสญัจรไดอ้ย่าง ม. หนา 0.15 ม. คดิเปน็พ ืนที่ถนน ของประชาชน สญัจร ไป-มา

ชลประทานฝ่ังตะวันตก ถนนสาย สะดวกและปลอดภยั คสล. ไมน่อ้ยกว่า 825 ตร.ม. พร้อม มคีวามพงึพอ อย่างสะดวก

สมอพลอื-ดอนพลบั พบ.ถ. ตดิตั งปา้ยประชาสมัพันธ ์จ านวน ใจ และปลอดภยั

64001 ชว่งที่ 1 หมูท่ี่ 6 1 ปา้ย ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน น  าระบายไดด้ี

1 ปา้ย รายละเอยีดโครงการตาม ย่ิงข ึน

แบบองคก์ารบริหารสว่นต าบล

สมอพลอืก าหนด 

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน งานกอ่สร้างถนนขนาดกว้าง 5.00 ม. 480,000      ร้อยละ 80 ประชาชนมกีาร

เสริมเหลก็ สายวัดกลาง ชว่งที่ 1 ใชใ้นการสญัจรไดอ้ย่าง ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. คดิเปน็ ของประชาชน สญัจร ไป-มา

หมูท่ี่ 1 สะดวกและปลอดภยั ปริมาณพ ืนที่ถนนคอนกรีตไมน่อ้ย มคีวามพงึพอ อย่างสะดวก

กว่า 800 ตร.ม. พร้อมตดิตั งปา้ย ใจ และปลอดภยั

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย ปา้ย น  าระบายไดด้ี

โครงการเหลก็ จ านวน 1 ปา้ย ย่ิงข ึน

รายละเอยีดโครงการตามแบบ อบต.

สมอพลอืก าหนด 

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

105

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

106

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

107

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

108

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

109

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

110

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

เกดิอาชญากรรม

111

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

112

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

113

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

26

114

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

115

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

116

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

117

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

118

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

119

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

 ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

120

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

121

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

122

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

กองชา่ง

กองชา่ง

123

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

124

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

125

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้
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