
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร เพื่อความปลอดภยัและ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ 2,690,000     2,690,000    2,690,000    กว้าง x ยาว ประชาชนได้

แอสฟัลทต์กิคอนกรีต พร้อมขยาย ใชเ้ปน็เสน้ทางขนสง่ คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 รับความ

ถนน คสล.พื้นที่ขี่จกัรยาน สาย สนิคา้ทางการเกษตร ม. ยาว 780 ม. หนา สะดวกในการ

บา้นโพธิ์ หมูท่ี่ 2 ต.สมอพลอื 0.05 ม. คดิเปน็พื้นที่ไมน่อ้ย เดนิทาง

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ กว่า 4680 ตร.ม. พร้อม

ขยายถนน คสล.พื้นที่ขี่

จกัรยาน ขนาดกว้าง 1.50 

ม. ยาว 780 ม. หนา 0.15

ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

1170 ตร.ม. ตามแบบของ

อบต.สมอพลอื ก าหนด

2 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง เพื่อปอ้งกนัตลิ่งพัง กอ่สร้างเขื่อนบริเวณชว่ง 4,560,000     4,560,000    4,560,000    4,560,000    4,560,000  จ านวนเขื่อน น้ าไมก่ดัเซาะ

หมุท่ี่ 1 บริเวณชว่งบา้นหลงัสขีาว เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม บา้นหลงัสขีาว ระยะทาง ปอ้งกนัตลิ่ง ชายตลิ่ง

(หลงัศาลาบา้นเหนอื) บา้นเรือน ยาว 38 ม.

เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต 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)

3 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง เพื่อปอ้งกนัตลิ่งพัง กอ่สร้างระยะทางยาว 7,320,000     7,320,000    7,320,000    7,320,000    7,320,000  จ านวนเขื่อน น้ าไมก่ดัเซาะ

หมูท่ี่ 2 ชว่งทศิเหนอืสะพานวัดไมร้วก เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม 61 ม. ปอ้งกนัตลิ่ง ชายตลิ่ง

สขุารามถงึโรงกวน บา้นเรือน

เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน

4 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง เพื่อปอ้งกนัตลิ่งพัง กอ่สร้างเขื่อนระยะทางยาว 9,960,000     9,960,000    9,960,000    9,960,000    จ านวนเขื่อน น้ าไมก่ดัเซาะ

หมูท่ี่ 2 บริเวณประตนู้ าบา้น เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม 83 ม. ปอ้งกนัตลิ่ง ชายตลิ่ง

นายบวัลอย ถงึเขตต าบลตน้มะมว่ง บา้นเรือน

เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน

5 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง เพื่อปอ้งกนัตลิ่งพัง กอ่สร้างเขื่อนระยะทางยาว 7,080,000     7,080,000    7,080,000    7,080,000    7,080,000  จ านวนเขื่อน น้ าไมก่ดัเซาะ

บริเวณโรงกวน ถงึประตนู้ าบา้นนาย เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม 59 ม. ปอ้งกนัตลิ่ง ชายตลิ่ง

บวัลอย  หมูท่ี่ 2 บา้นเรือน

เพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมรางเพื่อใหร้ะบายน้ าได้ วางทอ่ระบายน้ า คสล. ชัน้ 3 3,600,000     3,600,000    3,600,000    ความพงึ มรีางระบาย

ระบายน้ า คสล. รูปตวัวี ถนนเพชร อย่างรวดเร็วในฤดฝูน ขนาดทอ่ Ø 1.00 ม. ยาว พอใจของ น้ าเพิ่มขึ้น

เกษม ชว่งทางออกถนนสายบา้น 360 ม. บอ่พัก คสล. 36 ประชาชน จ านวนทอ่

สมอพลอื ศาลา หมูท่ี่ 2 ถงึสะพาน บอ่ พร้อมรางระบายน้ ารูป ระบายน้ า

กลบัรถ ต.ตน้มะมว่ง กม. 156 - ตวัวี พร้อมราง

690 หมูท่ี่ 2 ระบายน้ า

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อประชาชนมคีวาม ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 3,900,000   กว้าง x ยาว ประชาชน

เหลก็พร้อมทอ่ระบายน้ า คสล. และ สะดวกสบาย และ ถนนกว้าง 5.00 ม. ระยะ เดนิทางได้

บอ่พักสายเพชรเกษม-คลองชล ปลอดภยัในการใชถ้นน ทางยาว 352.00 ม. หนา สะดวก และ

ประทาน บริเวณทางเขา้ ซอย 3 พร้อมมรีางระบายน้ า 0.15 ม. วางทอ่ระบายน้ า ปลอดภยั

บริเวณทางเขา้ ซอย 3 ถงึคลองชล ปอ้งกนัน้ าทว่มลน้ คสล.Ø 1.00 ม. จ านวน น้ าระบายไดด้ี

ประทาน หมูท่ี่ 2 ตอ่จากซอยบา้นหมอ 317 ทอ่น พร้อมบอ่พัก 

ผ้ึงถงึคลองชลประทาน คสล. จ านวน 35 บอ่

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต 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)

8 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนเสริมผิว เพื่อความปลอดภยัและ ถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรีต 2,090,000    กว้างxยาว ประชาชนไดรั้บ

จราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีตสาย ใชเ้ปน็เสน้ทางขนสง่ กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว ความสะดวก

สมอพลอื-ดอนพลบั ถบ.ถ.64001 สนิคา้ทางการเกษตร 1,241 ม. หนา 0.05 ม. สบายในการ

พร้อมจดุพักรถ มพีื้นที่ไมน่อ้ย เดนิทาง

กว่า 4,303.2 ตร.ม.

9 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง 1.เพื่อปอ้งกนัการพัง สร้างเขื่อนชว่งที่ 1 91,000,000  ความยาว เขื่อนปอ้งกนั

แมน่้ าเพชรบรีุ เขตสมอพลอื หมูท่ี่ 1 ทลายของพื้นที่ริมตลิ่ง ระยะทางยาว 650 ม. ของตลิ่ง การเซาะชาย

ชว่งที่ 1 2.เพื่อสร้างความ ฝ่ัง

ปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

ในต าบล และพื้นที่

ใกลเ้คยีง

3.เพื่อปอ้งกนัการกดั

เซาะชายฝ่ังแมน่้ า

เพชรบรีุ เขตต าบล

สมอพลอื บริเวณเขต

รอยตอ่ ต.ทา่เสน กบั

ต.สมอพลอื หมูท่ี่ 1

จะได้รับ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต 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)

10 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง 1.เพื่อปอ้งกนัการพัง สร้างเขื่อนชว่งที่ 2 91,000,000  ความยาว เขื่อนปอ้งกนั

แมน่้ าเพชรบรีุ เขตสมอพลอื หมูท่ี่ 1 ทลายของพื้นที่ริมตลิ่ง ระยะทางยาว 650 ม. ของตลิ่ง การเซาะชาย

ชว่งที่ 2 2.เพื่อสร้างความ ฝ่ัง

ปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

ในต าบล และพื้นที่

ใกลเ้คยีง

3.เพื่อปอ้งกนัการกดั

เซาะชายฝ่ังแมน่้ า

เพชรบรีุ เขตต าบล

สมอพลอื บริเวณเขต

รอยตอ่ ต.ทา่เสน กบั

ต.สมอพลอื หมูท่ี่ 1

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต 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)

11 โครงการกอ่สร่างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อประชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 8,890,000    8,890,000    กว้าง x ยาว ประชาชน

เหลก็พร้อมวางทอ่ระบายน้ าบอ่พัก สะดวกสบาย และความ  กว้าง 10.00 ม. หนา 0.15 เดนิทางได้

คสล. สายเลยีบคลองชลประทาน พบ.ถ ปลอดภยัในการใชถ้นน ม. ระยะทางยาว 517 ม. สะดวกและ

64026 ชว่งสี่แยกหลงัหา้งโรบนิสนั- พร้อมมรีางระบายน้ า คดิเปน็พื้นที่ถนน คสล.ไมน่อ้ย ปลอดภยั และ

ถนนเพชรเกษม เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มลน้ กว่า 5,170 ตร.ม. พร้อม น้ าระบายไดด้ี

วางทอ่ระบายน้ า คสล.Ø

1.00 ม. ระยะทาง 454 ม.

บอ่พักคสล. จ านวน 52 บอ่

12 กอ่สร้างสะพาน คสล.ขา้มคลองชล เพื่อความปลอดภยั และ กอ่สร้างสะพาน คสล. 1,000,000   กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

ประทาน บริเวณบา้นนายชพี หวานไกล ใชเ้ปน็เสน้ทางขนสง่ ขา้มคลองชลประทาน ขนาด ทางไดส้ะดวก

สนิคา้ทางการเกษตร กว้าง 8 ม. ยาว 5 ม. และปลอดภยั

ปริมาตรขยายสะพานไมน่อ้ย

กว่า 40 ตร.ม. พร้อมตดิตัง้

ปา้ยประชาสมัพันธ ์จ านวน

1 ปา้ย ปา้ยโครงการเหลก็

 จ านวน 1 ปา้ย

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอ่สร้างสะพาน คสล. สดุเขตต าบล เพื่อความปลอดภยั กอ่สร้างสะพาน คสล.ขนาด 1,000,000    กว้าง x ยาว ประชาชนเดนิ

สมอพลอื หมูท่ี่ 6 และใชเ้ปน็เสน้ทางขน กว้าง 8 ม. ยาว 5 ม.ปริมาตร ทางไดส้ะดวก

สง่สนิคา้ทางการเกษตร ขยายสะพานไมน่อ้ยกว่า และปลอดภยั

40 ตร.ม. พร้อมตดิตัง้ปา้ย

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน 1

ปา้ย

14 โครงการกอ่สร้างคลองสง่น้ าคอนกรีต เพื่อใหเ้กษตรมนี้ าใช้ กอ่สร้างคลองสง่น้ า ขนาด 2,000,000   
รูปตวัยู บริเวณที่ดนินางเลื่อน อยู่สขุ ถงึ อย่างเพยีงพอในการท า กว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว ประชาชน เกษตรกรมนี้ า

เขตทางรถไฟ หมูท่ี่ 6 การเกษตร 375 ม. สงู 1.00 ม. หมูท่ี่ 6 ใชอ้ย่างเพยีง

พอ

15 โครงการกอ่สร้างคลองสง่น้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้ กอ่สร้างคลองสง่น้ าคอน- 3,250,000   ประชาชน เกษตรกรมนี้ า

คอนกรีตรูปตวัยู บริเวณหลงัวัด เพยีงพอตอ่การท าการ กรีตรูปตวัยู กว้าง 0.80ม. หมูท่ี่ 1 ใชอ้ย่างเพยีง

เหนอื ถงึไร่นางเชญิ แตงมาก เกษตร ระยะทางยาว 673.00 ม. พอ

หมูท่ี่ 1 สงู 1.00 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการกอ่สร้างคลองสง่น้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้ กอ่สร้างคลองสง่น้ า 3,250,000   ประชาชน เกษตรกรมนี้ า

คอนกรีตรูปตวัยู บริเวณที่ดนิ เพยีงพอตอ่การท าการ คอนกรีตรูปตวัยู กว้าง หมูท่ี่ 4 ใชเ้พยีงพอใน

นายเรียบ ชนะชัย-ที่นายวิชาญ เกษตร 1.00 ม. สงู 1.00 ม. ยาว การท าการ

ณรงคช์ัย หมูท่ี่ 4 590.00 ม. เกษตร

17 โครงการกอ่สร้างคลองสง่น้ า เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้ กอ่สร้างคลองสง่น้ า 3,600,000   ประชาชน เกษตรกรมนี้ า

คอนกรีตรูปตวัยูบริเวณจากคลอง เพยีงพอตอ่การท าการ คอนกรีตรูปตวัยู กว้าง หมูท่ี่ 5 ใชเ้พยีงพอใน

สง่น้ าเดมิหลงัที่ดนิ นายเสนห่์ เกษตร 1.00 ม. สงู 1.00 ม. ยาว การท าการ

ศรีพุ่ม ถงึที่ดนินายมนตรี สสีกุใส 657.00 ม. เกษตร

หมูท่ี่ 5

18 โครงการกอ่สร้างคลองสง่น้ าคอนกรีต เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าใช้ กอ่สร้างคลองสง่น้ า 1,650,000    ประชาชน เกษตรกรมนี้ า

รูปตวัยู บริเวณหลงั อบต. ถงึเขตทาง เพยีงพอตอ่การท าการ คอนกรีตรูปตวัยู กว้าง หมูท่ี่ 3 ใชเ้พยีงพอใน

รถไฟ หมูท่ี่ 3 เกษตร 1.00 ม. สงู 1.00 ม. ยาว การท าการ

300.00 ม. เกษตร

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการซอ่มสร้างขยายถนน คสล. เพื่อประชาชนมคีวาม ซอ่มสร้างขยายถนน คสล.  - 9,930,000    -  -  - กว้าง x ยาว ประชาชน

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าชนดิทอ่เหลี่ยม สะดวกสบาย และความ ทางยาว 500 ม. คดิเปน็ เดนิทางได้

ถนนสายสมอพลอื-หวัยเสอื พบ.ถ ปลอดภยัในการใชถ้นน ปริมาตรทอ่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า สะดวกและ

64002 (ชว่งตอ่สี่แยกหลงัหา้งโรบนิสนัพร้อมมรีางระบายน้ า 450 ทอ่น บอ่พัก คสล.ไมน่อ้ย ปลอดภยั และ

ถงึสามแยก อบต.) หมูท่ี่ 3 ต.สมอพลอื เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มลน้ กว่า 50 บอ่ พร้อมตดิตัง้ปา้ย น้ าระบายไดด้ี

อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน

1 ปา้ย

20 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทางสาธารณะ 1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ กอ่สร้างโคมไฟสาธารณะ 4,110,000   -  -  -  - ร้อยละ 80 หมูท่ี่ 3 ถงึ

บริเวณสี่แยกไฟหลงัหา้งโรบนิสนั หมูท่ี่ รับความสะดวกและ จ านวน  80  ชุด  ระยะทาง ของ หมูท่ี่  6 มี

3 ถงึ หมูท่ี่ 6 เขตตดิตอ่เขาทะโมน ปลอดภยัในการสญัจร ยาว 3,200 เมตร ประชาชน โคมไฟทาง

สดุเขตต าบลสมอพลอื ในยามวิกาล มคีวาม สาธารณะ

2.เพื่อปอ้งกนัการเกดิ สะดวก และ ครบ 80 ชุด

อาชญากรรมบนทอ้ง ปลอดภยัใน

ถนนในยามวิกาลใน ชวีิต และ

พื้นที่ ทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการสร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพังแมน่้ า1.เพื่อปอ้งกนัการพัง สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง 28,000,000   28,000,000  ความยาว เขื่อนปอ้งกนั

เพชรบรีุ เขตสมอพลอื หมู ่2 ชว่งที่ 1 ทลายของพื้นที่ริมตลิ่ง ระยะทางยาว 203 ม. ของตลิ่ง การเซาะชาย

เขตตดิตอ่ต าบลตน้มะมว่งถงึสะพานวัด 2.เพื่อสร้างความ ฝ่ัง

ไมร้วก ปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

ในต าบล และพื้นที่

ใกลเ้คยีง

3.เพื่อปอ้งกนัการกดั

เซาะชายฝ่ังแมน่้ า

เพชรบรีุ เขตต าบล

สมอพลอื บริเวณเขต

รอยตอ่ ต.ตน้มะมว่ง

หมูท่ี่ 2

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       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)

22 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. เพื่อความปลอดภยั กอ่สร้างสะพานขนาดกว้าง 2,500,000  2,500,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนเดนิ

ขา้มคลองชลประทาน หมูท่ี่ 1 (บริเวณ และใชเ้ปน็เสน้ทางขน 10 ม. ยาว 11.50 ม. คดิเปน็ ต.สมอพลอื ทางไดส้ะดวก

สะพานไม ้เชื่อมตอ่ ต.ทา่เสน อ.บา้นลาดสง่สนิคา้ทาง พื้นที่สะพานไมน่อ้ยกว่า 115 ประชาชน และปลอดภยั

จ.เพชรบรีุ การเกษตร ตารางเมตร พร้อมตดิตัง้ปา้ย ต.ทา่เสน

ประชาสมัพันธ ์จ านวน 1 ปา้ย

ปา้ยโครงการเหลก็ จ านวน

1 ปา้ย รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ก าหนด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       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)

23 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม 1.เพื่อความสะดวก กอ่สร้างสะพานขนาดกว้าง 2,500,000  2,500,000 ร้อยละ 80 สะพานที่ได้

เหลก็ ขา้มคลองชลประทาน หมูท่ี่ ๑ ปลอดภยัในการสญัจร 10 ม. ยาว 11.50 ม. ของประชา มาตรฐาน

 (บริเวณหลงัศนูย์โชว์รูมรถยนตซ์ซูกู ิ) 2.เพื่อใหเ้กดิความ คดิเปน็พื้นที่สะพานไมน่อ้ยกว่า ชน มคีวาม การคมนาคม

มั่นคง แข็งแรง 115  ตารางเมตร สะดวก และ ดขีึ้น

พร้อมตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพันธ์ ปลอดภยั

จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยโครงการ รวดเร็ว ใน

เหลก็ จ านวน 1 ปา้ย ราย การสญัจร 

ละเอยีดตามแบบ อบต. และขนสง่

ก าหนด

24 โครงการกอ่สร้ารงทอ่สง่น้ าเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนมพีื้นที่ คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 9,930,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมี

เกษตร ชนดิทอ่เหลี่ยม พร้อมขยายถนน ถนนใชใ้นการสญัจรที่ 233 ม. หนา 0.15 ม. คดิ ของประชา ถนนที่ได้

สายสมอพลอื-ดอนพลบั สะดวกปลอดภยัได้ เปน็ปริมาตรขยายถนนคอน ชน มคีวาม มาตรฐาน 

พบ.ถ 64001 ( บริเวณกอ่นถงึ มาตรฐาน กรีตเสริมเหลก็ไมน่อ้ยกว่า สะดวก และ และปลอดภยั

สามแยก อบต.-ศาลาหมูท่ี่ 3) หมทูี่ 3 เพื่อใหม้กีารระบายน้ า 1165 ตร.ม. วางทอ่ระบาย รวดเร็ว ใน น้ าไมท่ว่มขัง

ต.สมอพลอื อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ ไดด้ ีและปอ้งกนัไมใ่ห้ น้ า แบบทอ่เหลี่ยม คสล. การสญัจร น้ าไมเ่นา่เสยี

น้ าทว่ม ส าเร็จรูปขนาด 1.20x1.20 และขนสง่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       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)

ม. ยาว 1.00 ม. จ านวน 209 วางทอ่

ม. พร้อมบอ่พัก คสล. ทอ่ ระบายน้ า

1.20 ม. จ านวน 24 บอ่ รวม คสล.

ระยะทางยาว 233 ม. 

คดิเปน็ปริมาตรทอ่ คสล. ไม่

นอ้ยกว่า 210 ทอ่น บอ่พัก

คสล.ไมน่อ้ยกว่า 24 บอ่ 

พร้อมตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพันธ์

จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยโครงการ

เหลก็ จ านวน 1 ปา้ย ราย

ละเอยีดโครงการตามแบบ

อบต.สมอพลอื ก าหนด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       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)

25 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง 1.เพื่อปอ้งกนัการพัง สร้างเขื่อนปอ้งกนัตลิ่งพัง 23,800,000   23,800,000  ความยาว เขื่อนปอ้งกนั

แมน่้ าเพชรบรีุ เขตสมอพลอื หมู ่2 ทลายของพื้นที่ริมตลิ่ง ระยะทางยาว 170 ม. ของตลิ่ง การเซาะชาย

ชว่งที่ 2 บริเวณหลงัวัดโพธาวาส 2.เพื่อสร้างความ ฝ่ัง

ปลอดภยัในชวีิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

ในต าบล และพื้นที่

ใกลเ้คยีง

3.เพื่อปอ้งกนัการกดั

เซาะชายฝ่ังแมน่้ า

เพชรบรีุ เขตต าบล

สมอพลอื ชว่งที่ 2 

บริเวณหลงัวัด

โพธาวาส หมู ่2

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อความปลอดภยั กอ่สร้างสะพานขนาดกว้าง 2,500,000   ร้อยละ 80 ประชาชนเดนิ

เสริมเหลก็ ขา้มคลองชลประทาน และใชเ้ปน็เสน้ทางขน 10 ม. ยาว 11.50 ม. ของประชา ทางไดส้ะดวก

หมูท่ี่ 2 (บริเวณทางเขา้นาพนงั กม.ที่ สง่สนิคา้ทางการเกษตร คดิเปน็พื้นที่สะพานไมน่อ้ยกว่า ชน มคีวาม และปลอดภยั

13+636) 115  ตารางเมตร สะดวก และ

พร้อมตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพันธ์ ปลอดภยั

จ านวน 1 ปา้ย ปา้ยโครงการ รวดเร็ว ใน

เหลก็ จ านวน 1 ปา้ย ราย การสญัจร 

ละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด และขนสง่

27 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดนิ เพื่อปอ้งกนัตลิ่งพัง กอ่สร้างก าแพงกนัดนิระยะ 1,250,000  ระยะทาง ตลิ่งไมพ่ัง 

ปอ้งกนัตลิ่งพัง หมูท่ี่ 5 เพื่อปอ้งกนัน้ าลน้ตลิ่ง ทางยาว 250 ม. ยาว ก าแพง น้ าไมล่น้ตลิ่ง

ทว่มบา้นเรือนประชาชน คนัดนิ

28 โครงการกอ่สร้างโคมไฟทางสาธารณะ เพื่อจดัใหม้แีสงสว่าง กอ่สร้างโคมไฟ จ านวน 30 ตน้ 1,500,000   ร้อยละของ ประชาชนมี

สายดอนพลบั - ทา่เสน หมูท่ี่ 6 อ านวยความสะดวก ระยะทางยาว 1200 เมตร ประชาชนที่ ความปลอด

และ มคีวามปลอดภยั ปลอดภยัใน ภยั ในการ

ชวีิตและ สญัจร ไป

ทรัพย์สนิ มา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพื่อแกป้ญัหาการ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3,120,000   3,120,000   3,120,000   ร้อยละของ ประชาชนมี

เหลก็ สายเลยีบคลองชลประทานฝ่ัง คมนาคม เพื่อใหป้ระชา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนที่ ความปลอด

ตะวันตกถนนสายดอนพลบั-ทา่เสน พบ.ชน เดนิทางไดส้ะดวก ระยะยาว 490 เมตร คดิเปน็ ปลอดภยัใน ภยั ในการ

ถ.64003 ชว่งที่ 1 สะพานบา้นนายชพี ย่ิงขึ้น พื้นที่ถนน คสล. ไมน่อ้ยกว่า ชวีิตและ สญัจร ไป

หวานไกล ถงึสดุเขต อบต.  - เพื่อลดการเกดิอุบตัิ 2450 ตร.ม. งานขยายคนัทาง ทรัพย์สนิ มา

เหตุ เพิ่ม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

ระยะทางยาว 820 เมตร 

หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร คดิเปน็

ปริมาณวัสดคุดัเลอืกไมน่อ้ยกว่า

2205 ลบ.ม. งานเสริมวัสดุ

รองพื้นทาง ขนาด 6.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร คดิเปน็

ปริวัสดคุดัเลอืกไมน่อ้ยกว่า 

1323 ลบ.ม.

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ)

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ท่ี โครงการ

แบบ ผ 02แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการซอ่มสร้างขยายถนน คสล.  - เพื่อใหป้ระชาชนมี ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 2,900,000   ร้อยละของ ประชาชนมี

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าชนดิแบบทอ่ ถนนในการสญัจรที่ได้ เมตร ยาว 157 เมตร หนา ประชาชนที่ ความปลอด

เหลี่ยม ถนนสายสมอพลอื-หว้ยเสอื มาตรฐาน และปลอดภยั 0.15 เมตร คดิเปน็ปริมาตร ปลอดภยัใน ภยั ในการ

พบ.ถ. 64002 (ชว่งบริเวณสามแยก  - เพื่อระบายน้ าได้ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ชวีิตและ สญัจร ไป

อบต.-หนา้บา้นจดัสรร) หมูท่ี่ 3 อย่างสะดวก และ ไมน่อ้ยกว่า 785 ตร.ม. วาง ทรัพย์สนิ มา

สามารถปอ้งกนัน้ าทว่ม ทอ่ระบายน้ า แบบทอ่เหลี่ยม

คสล. ส าเร็จรูปขนาด 1.20x

1.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร 

จ านวน 129 ทอ่น พร้อมบอ่

พัก คสล. ทอ่ 1.20 เมตร

จ านวน 14 บอ่ รวมระยะทาง

ยาว 157 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

(KPI) จะได้รับ

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ 02



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการกอ่สร้างถนนคนัดนิ เพื่อความสะดวก และ ถนนคนัทางดนิ กว้าง 6.00 ม. 1,400,000   กว้าง x ยาว ประชาชนมี

พร้อมผิวจราจรหนิคลกุ สาย ปลอดภยั ในการใชร้ถ ระยะทาง 508 ม. หนาเฉลี่ย ความสะดวก

เลยีบเขตรถไฟ บริเวณคอกวัว ใชถ้นน 0.40 ม. พร้อมผิวจราจร สบาย และ

นายอา้ย-ตะโกงาม หมูท่ี่ 5 หนิคลกุ กว้าง 6.00 ม. ปลอดภยัใน

ระยะทาง 508 ม.หนาเฉลี่ย การใชร้ถ 

0.20 ม. ใชถ้นน

32 โครงการกอ่สร้างถนนคนัดนิ พร้อม เพื่อความสะดวก และ ถนนคนัดนิกว้าง 6.00 ม. 1,400,000   กว้าง x ยาว ประชาชนมี

ผิวจราจรหนิคลกุ สายเลยีบเขตรถไฟ ปลอดภยั ในการใชร้ถ ระยะทางยาว 500 ม. หนา ความสะดวก

บริเวณบา้นหว้ยเสอื-รอยตอ่เขต ใชถ้นน เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมผิว สบายในการ

ต.ตน้มะมว่ง หมูท่ี่ 5 จราจรหนิคลกุ กว้าง 6.00 ม. ใชร้ถ ใชถ้นน

ระยะทาง 500 ม. หนาเฉลี่ย

0.20 ม.

33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อใหน้้ าไดร้ะบายไดด้ี วางทอ่ระบายน้ า คสล.Ø 1,000,000   จ านวนทอ่ น้ าระบายไดด้ี

พร้อมบอ่พัก บริเวณเลยีบเขต ย่ิงขึ้น 0.60 ม. ระยะทางยาว 284 ระบายน้ า ย่ิงขึ้น น้ าไม่

ทางรถไฟหนา้บา้นนายกาล ม. พร้อมบอ่พัก คสล. จ านวน ทว่มขัง

บรรลอืทรัพย์ ถงึสดุถนน คสล. หมูท่ี่ 3 28 บอ่

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       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)

ถงึบา้นนางเกบ็ นชุเจริญ หมูท่ี่ 5

34 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ าพร้อม เพื่อใหน้้ าไดร้ะบายไดด้ี วางทอ่ระบายน้ า คสล. ชัน้ 3 7,600,000  จ านวนทอ่ น้ าระบายไดด้ี

รางระบายน้ า คสล. รูปตวัวี ย่ิงขึ้น ขนาด Ø 1.00 ม. จ านวน ระบายน้ า ย่ิงขึ้น ไมเ่กดิ

สายเลยีบคลองชลประทานฝ่ังตะวันตก 542 ม. บอ่พัก คสล. จ านวน น้ าทว่มขัง

พบ.ถ.64024 หมูท่ี่ 1 76 บอ่ พร้อมรางระบายน้ ารูป

ตวัวี ระยะทางรวม 760 ม.

คดิเปน็ปริมาตรทอ่ คสล.ไมน่อ้ย

กว่า 542 ทอ่น บอ่พัก คสล.

ไมน่อ้ยกว่า 76 บอ่ พร้อมตดิ

ตัง้ปา้ยประชาสมัพันธ ์จ านวน

1 ปา้ย ปา้ยโครงการเหลก็

จ านวน 1 ปา้ย รายละเอยีด

โครงการตามแบบ อบต.

สมอพลอื ก าหนด

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.

130

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.

131

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง/

อบจ.
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

139

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง/

อบจ.

140

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

อบจ.
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง

อบจ.

กองชา่ง

กองชา่ง 

อบจ.
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง 

อบจ.
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

แบบ ผ 02 แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง 

อบจ.
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง 

อบจ.

กองชา่ง 

อบจ.

กองชา่ง 

อบจ.
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02 



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองชา่ง 

อบจ.
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       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

แบบ ผ 02 


