
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  : 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over 
lay) สายเลียบ
คลองท่อม่วง 
จากทางลอด 
ถึงประตูน้้า  
หมู่ 1,2 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ 
พื้นที่ หมู่ 1,2 ใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจรไป
มาไดส้ะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) สายเลียบคลองท่อม่วง จากทาง
ลอด ถึงประตูน้า้ หมู่ 1,2 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 505 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 2,272.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด  

1,000,000 1,000,000 - - - จ้านวนร้อยละ
80 ของ
ครัวเรือน พื้นที่ 
หมู่ 1,2 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจร
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการขุด
ลอกร่องระบาย
น้้าพร้อม
ปรับปรุงท่อทาง
เชื่อม ถนน
คู่ขนานเพชร
เกษม 2 ข้าง 
หมู่ที่ 2,3,4,9 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง หมู่ที่ 2,3,4,9 
2.เพื่อให้ระบบการ
ระบายน้้าเกิดการ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน  

ขุดลอกร่องระบายน้้าพร้อมปรับปรุงท่อทาง
เชื่อม ถนนคู่ขนานเพชรเกษม 2 ข้าง  หมู่ที่ 
2,3,4,9 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี รายะทาง 1,900 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

600,000 600,000 600,000 - - จ้านวนร้อยละ
100 ของ
ครัวเรือน หมู่ที่ 
2,3,4,9 อาศัย
อยู่บริเวณทาง
คู่ขนานมีการ 
ระบายน้้าด ี

1.ลดปัญหาการท่วมขัง
ของน้้าในฤดูฝน 
2.ระบบการระบายน้้าใน
คลองมีประสิทธิภาพเพิม่
มากยิ่งข้ึน  

กองช่าง  
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อ
ระบายน้้า ถนน
สายจากบ้าน
นายชวัสรัฏฐ์ 
เกษรจิราสิริ ถึง
ศาลา อ.ส.ม.   
หมู่ที่ 1,2   

เพื่อปรับปรุงฝาบ่อพัก
ท่อระบายน้้า พ้ืนท่ีหมู่ที่ 
1,2  ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้้า ถนนสาย
จากบ้านนายชวัสรฏัฐ์ เกษรจริาสริิ ถึงศาลา
อ.ส.ม. หมู่ที่ 1,2  ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี  ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ 
ขนาด ø 0.80 เมตร จ้านวน 55 ฝา ตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลก้าหนด  
 

780,000 780,000 - - - จ้านวนร้อยละ
80 ของ
ครัวเรือน หมู่
ที่ 1,2 ให้ได้
มาตรฐานทีไ่ด้
ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจร 

ฝาบ่อพักท่อระบายน้้า 
หมู่ที่ 1,2  ให้ได้
มาตรฐานไดม้าตรฐาน 

กองช่าง  

4 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้้า 
ถนนสายบ้านป้า
เหม่ง ถึงคลองท่อ
ม่วง หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
เป็นเส้นทางในการ 
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ
ระบายน้้า ถนนสายบ้าน  ป้าเหม่ง ถึงคลอง    
ท่อม่วง หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,224 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด 

1,200,000 1,200,000 - - - จ้านวนร้อยละ
80 ของ
ครัวเรือน 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางใน
การสญัจร 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

5 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต 
พร้อมฝาบ่อพัก 
ซอยเทศบาล 26 
(ซอยโรงสี)  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พัก ซอยเทศบาล 26 
(ซอยโรงสี) หมู่ที่ 3
สัญจรไปมาได้สะดวก   
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ฝาท่อระบายน้้าให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
พร้อมฝาบ่อพัก ซอยเทศบาล 26 (ซอยโรงสี) 
หมู่ ที่ 3 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก้าหนด  
 

650,000 650,000 - - - จ้านวนร้อยละ  
90 ของ
ครัวเรือน  
ซอยเทศบาล 
26  
(ซอยโรงสี)หมู่
ที่ 3สัญจรไป
มาไดส้ะดวก
ได้มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและฝาท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) 
พร้อมท่อระบาย
น้้าบ่อพัก สาย
แยกจากบ้าน 
หมอทวิน มีมาลัย   
ถึงคลองหนองโพ 
(ศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์)   
หมู่ที่ 2,7 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 2,7ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อระบายน้้าบ่อ
พัก  สายแยกจากบ้านหมอทวิน มีมาลัย ถึง
คลองหนองโพ (ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) หมู่ที่ 
2,7 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ี
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
2,912 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - จ้านวนร้อยละ 
90 ของ
ครัวเรือน หมู่
ที่ 2,7 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

7 โครงการปรับปรุง
ขยายถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต (Over 
lay) พร้อมท่อ
ระบายน้้าบ่อพัก  
ถนนสายจากแยก
บ้านหมอทวิน  
มีมาลยั ถึงศาลา 
อสม. หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อระบายน้้าบ่อ
พัก  ถนนสายจากแยกบ้านหมอทวิน มีมาลัย 
ถึงศาลา อสม. หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีล่าดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด 

- 1,900,000 - 1,900,000 - จ้านวนร้อยละ 
90 ของ
ครัวเรือน 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจร 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ขยายถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต (Over 
lay) พร้อมท่อ
ระบายน้้า  ถนน
สายหน้าธนาคาร
กรุงเทพ ถึง ศาล
เจ้าพ่อมงกุฎ 
(เพชรเกษมเก่า) 
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 3 ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Over lay) พร้อมท่อระบายน้้า  ถนน
สายหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึง ศาลเจ้าพ่อมงกุฎ 
(เพชรเกษมเก่า) หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - จ้านวนร้อยละ 
90 ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที่ 3 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) พร้อม  
ฝาบ่อพัก ถนน
สายแยกไผล่้อม 
(ร้อยต้ารวจโท
ปรีชา รัตนบุญ) 
ถึงบ้านนาย
กุหลาบ  
จะวะอรรถ  
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1ใช้เป็นเส้นทางใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ฝาท่อระบายน้้าให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) พร้อมฝาบ่อพัก ถนนสายแยกไผ่
ล้อม (ร้อยต้ารวจโทปรีชา รัตนบญุ) ถึงบ้าน
นายกุหลาบ จวอรรถ หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.40 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 

- 450,000 450,000 450,000 - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือน หมู่
ที่ 1 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและฝาท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  
(Over lay) 
พร้อมท่อ
ระบายน้้า 
ถนนสาย
เทศบาล 
ซอย 9  
บ้านกลาง  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ หมู่ 4 
ใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ฝาท่อระบายน้้าให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) พร้อมท่อระบายน้า้ ถนนสาย
เทศบาล ซอย 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต้าบล  
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก้าหนด  

- 550,000 550,000 - - จ้านวนร้อยละ
80 ของ
ครัวเรือน พื้นที่ 
หมู่ 1,2 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจร
สะดวกและได้
มาตรฐานและมี
ระบบการ
ระบายน้้าด ี

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 
3.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการ
ปรับปรุงขยาย
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over 
lay) ถนนสาย
เลียบคลอง 
หนองโพ จาก
ประตูน้้าถึงแยก
ศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์  
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต (Over lay)  ถนนสายเลียบคลองหนอง
โพ จากประตูน้า้ถึงแยกศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ 
หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 618 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,708 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 
เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด  

- - 1,600,000 1,600,000 - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

12 โครงการ
ปรับปรุงขยาย
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over 
lay) พรอ้มท่อ
ระบายน้้า   
ถนนสายซอย
เทศบาล 29  
(ครูประทิน)     
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Over lay) พรอ้มท่อระบายน้า้  ถนนสาย
ซอยเทศบาล 29 (ครูประทิน) หมูท่ี่ 3 ต้าบล
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคดิเปน็พ้ืนท่ีลาด
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลก้าหนด 

- - 360,000 360,000 - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนซอย
เทศบาล 29 
(ครูประทิน)     
หมู่ที่ 3 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีต (Over lay) 
พร้อมท่อระบายน้้าบ่อพัก  
สายซอยเทศบาล 24 จาก
ร้านขายยาสว่างจิตเภสัช 
ถึงแยกบ้านหมอทวิน  
มีมาลยั หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต้าบลหนองโพใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจรไป
มาไดส้ะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อ
ระบายน้้าบ่อพัก  สายซอย
เทศบาล 24 จากร้านขายยาสว่าง
จิตเภสัช ถึงแยกบ้านหมอทวิน มี
มาลัย หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.20 เมตร 
ยาว 214 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีล่าดยางไม่น้อย
กว่า 1,326 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลกา้หนด 
 

- - 1,100,000 1,100,000 - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
2 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบายน้้า
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

14 โครงการปรับปรุงขยาย
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีต (Over lay) 
ถนนสายเลียบคลอง
หนองโพ จากบ้านนาง 
ลัดดา กวางครีี ถึงสุดเขต
เทศบาล (บ้านนายสฏษด์ 
วัฒนกุล) หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต้าบลหนองโพใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจรไป
มาไดส้ะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 
ถนนสายเลียบคลองหนองโพ จาก
บ้านนางลัดดา กวางครีี ถึงสุดเขต
เทศบาล (บ้านนายสฏษด์ วัฒ
นกุล) หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีล่าดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด 
 

- - 980,000 980,000 - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
3 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากถนนซอย
บ้านเด่นเดือน  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในเขตต้าบลหนองโพ
ใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนซอยบา้น
เด่นเดือน หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอ โพธาราม จังหวดัราชบุรี งาน
ถมดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ปริมาณถมดนิ
ไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร งาน
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ปริมาณถมลูกรังไม่น้อยกว่า 40 
ลูกบาศก์เมตร 
  

- - 95,000 - - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
3 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

16 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมท่อ
ระบายน้้า จากทาง
แยกบ้านหัวทุ่ง ถึง
บ้านทนายชาตรี  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในเขตต้าบลหนองโพ
ใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้้าให้
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตพร้อมท่อระบายน้้า จาก
ทางแยกบ้านหัวทุ่ง ถึงบ้าน ทนาย
ชาตรี หมู่ที่ 3 ต้าบล    หนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุ ี
ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 88 
ตารางเมตร 
ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 39.50 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
158 ตารางเมตร 
 
 

- - 200,000 - - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over lay) 
พร้อมท่อระบาย
น้้า ถนนสายปาก
ซอย 14  
(นางรัตนา  
บุญทับ) ถึงสุด
เขตเทศบาล  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้
ประชาชนใน
เขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้าง
ถนนและท่อ
ระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อระบายน้้า 
ถนนสายปากซอย 14 (นางรัตนะ บุญทับ) 
ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 192 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีไม่น้อยกว่า 1,056 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้งเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก้าหนด 
 

- - 510,000 - - จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
4 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

18 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over lay) 
พร้อมท่อระบาย
น้้า  ถนนสายจาก
บ้าน นายอินเดีย 
วัฒนน้อมสุคนธ์ 
ผ่านร้านอาหาร
เตี้ยถึงถนนบ่อ
ขยะเก่า หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้
ประชาชนใน
เขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้าง
ถนนและท่อ
ระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อระบายน้้า  
ถนนสายจากบ้าน นายอินเดีย วัฒนน้อม
สุคนธ์ ผ่านร้านอาหารเตี้ยถึงถนนบ่อขยะ
เก่า หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้งเฉลี่ย
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 
 
 

- - 1,840,000 1,840,000 1,840,000 จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
4 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ขยายถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over 
lay) พร้อมท่อ
ระบายน้้า  ถนน
สายบ้านต้นตาล 
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้
ประชาชนใน
เขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้าง
ถนนและท่อ
ระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (Over lay) พร้อมท่อระบาย
น้้า  ถนนสายบ้านต้นตาลหมู่ที่ 4 ต้าบล
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคดิเปน็พ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกา้หนด 
 

- - 1,870,000 1,870,000 1,870,000 จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
4 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

20 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over lay) 
พร้อมปรับปรุงฝา
บ่อพัก ถนนสาย
หน้าโรงเรียน
หนองโพวิทยา 
ผ่านบ้าน สท.
วิวัฒน์ ตั้งสกุล
ธรรม ถึงประตู
ข้างโรงเรียน 
หนองโพ หมู่ที่ 9 

1.เพื่อให้
ประชาชนใน
เขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้าง
ถนนและท่อ
ระบายน้้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) พร้อมปรับปรุงฝา
บ่อพัก ถนนสายหน้าโรงเรียนหนองโพ
วิทยา ผ่านบ้าน สท.วิวัฒน์ ตั้งสกลุธรรม 
ถึงประตูข้างโรงเรียนหนองโพ หมูท่ี่ 9 
ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม จงัหวัด
ราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก้าหนด 
 

- - 990,000 990,000 990,000 จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 
9 ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีต  ถนนสายเลียบ
คลองท่อม่วงจากบ้านครู
จุไรถึงปากลึก หมู่ที่ 4,9 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในเขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็นเส้นทางใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก  
คอนกรีต  ถนนสายเลียบคลองท่อ
ม่วงจากบ้านครูจไุรถึงปากลึก      
หมู่ที่ 4,9 ต้าบลหนองโพ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคดิเปน็
พื้นที่ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร    
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.00- 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 

- - - 3,100,000 3,100,000 จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที่ 4,9 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต  ถนนสายปาก
ลึกจากแยกถนนศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในเขตต้าบลหนอง
โพใช้เป็นเส้นทางใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  ถนนสายปากลึกจากแยก
ถนนศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึง
คลองท่อม่วง หมู่ 4 ต้าบล 
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้ง
เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร    
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกา้หนด 

- - - 1,500,000 1,500,000 จ้านวนร้อยละ 
80 ของ
ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4 
ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย (นาย
เฉลิมชัย วงษ์หมื่นเนตร)  
ถึงคลองท่อม่วง  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ถนนสาย (นายเฉลมิชัย 
วงษ์หมื่นเนตร) ถึงคลองท่อม่วง  
หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคดิเปน็
พื้นที่ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 
0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 

- - - 1,820,000 1,820,000 จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
หมู่ที่ 4 
ทีไ่ด้ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชน
สัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง  

24 โครงการก่อสร้างบันไดท่า
น้้า คสล. พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณคลอง
หนองโพ หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพใช้
บันไดท่าน้้าไดส้ะดวก  
2.บริเวณคลอง 
หนองโพมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  

ก่อสร้างบันไดท่าน้้า คสล. พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลอง 
หนองโพ หมู่ที่ 7  ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี 
ขนาดยาว 30 เมตร สูง 3.50 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกา้หนด  

- - - 1,850,000 1,850,000 จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
หมู่ที่ 7 
ทีไ่ด้ใช้บันไดท่าน้้า  
 

1.ประชาชนใช้
บันได้ท่าน้้าได้
สะดวก 
2. คลองหนอง
โพมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อ้าเภอโพธาราม  

เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
มีไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าและ 
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาล 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จ้านวนร้อยละ 
100ของ
ครัวเรือน ทีไ่ด้ใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการ ลา้ง , ดูด , 
ฉีด ท่อระบายน้้า
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้้าที ่
มีประสิทธิภาพ
และน้้าไม่ท่วมขัง 
 

ล้าง , ดูด , ฉีด 
ท่อระบายน้้า 
ภายในเขต
เทศบาลตา้บล 
หนองโพ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน 
ที่ใช้ระบบการ
ระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

ชุมชนมีการระบาย  
น้้าดี และน้้าไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 
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 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
ทางเชื่อม คสล. 
บริเวณแยกบ้าน
นายบุญสิงห์     
น้อยก้าเนิด  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ พื้นที่ 
หมู่ที ่4 ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน  

ปรับปรุงทางเชื่อม คสล. บริเวณแยกบ้านนาย
บุญสิงห์ น้อยก้าเนดิ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี คดิเป็นพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด   

- 30,000 30,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของครัวเรือน 
หมู่ที ่4 ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรสะดวกและ
ได้มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(OverLay) ถนน
สายจากบ้าน    
นางฝอย พิมพ์
พิรุณ ถึง บ้านนาย
บุญสิงห์  
น้อยก้าเนิด  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ พื้นที่ 
หมู่ 4 ใช้เป็นเส้นทางใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวก  
2.เพือ่ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต   
(OverLay) ถนนสายจากบ้านนางฝอย พิมพ์
พิรุณ ถึง บ้านนายบุญสิงห์ น้อยก้าเนิด หมู่ที่ 
4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีล่าดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 834.24 ตาราง
เมตร (หักบ่อพัก) หนา 0.05 เมตร ปรับปรุง
บ่อพัก คสล. เดมิ จ้านวน 4 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก้าหนด 

- 294,000 294,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของครัวเรือน 
หมู่ที ่4 ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรสะดวกและ
ได้มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(OverLay) ถนน
สายซอย 7            
(ต้นตาล) ช่วงจาก
บ้านนายกิจ ดีค้า ถึง 
บริเวณปากซอย 14  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ 
พื้นที่ หมู่ที ่4 ใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  
2.เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต     
(OverLay) ถนนสายซอย 7 (ต้นตาล) ช่วงจาก
บ้านนายกิจ ดีค้า ถึง บริเวณปากซอย 14       
หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัด ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 132.00 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก  คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก้าหนด 
 

- 275,000 275,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน หมู่ที ่
4 ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
และได้มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

30 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(OverLay) ถนน
สายซอย 12 หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ 
พื้นที่ หมู่ที ่4 ใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  
2.เพื่อปรับปรุงถนน
และปรับปรุงบ่อพัก 
คสล.   ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
(OverLay) ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 4 ต้าบล 
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี      
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร 
หรือคดิเป็นพ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 299.60 ตารางเมตร (หักบ่อพัก) 
หนา 0.05 เมตร และพื้นท่ีทางเชือ่มไม่น้อย
กว่า 27.30 ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพัก 
คสล. จ้านวน 12 บ่อ ฝาเหล็กหลอ่ขนาด Ø 
0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

- 262,000 262,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน หมู่ที ่
4 ทีไ่ด้ใช้เป็น
เส้นทางในการ
สัญจรสะดวก
และได้มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.ถนนและบ่อพัก 
คสล.ไดม้าตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีต
(OverLay) 
ถนนเลียบ
คลองหนองโพ 
บริเวณแยก
หลังฟาร์มไก่ 
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ 
พื้นที่ หมู่ที ่1 ใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  
2.เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
(OverLay) ถนนเลียบคลองหนองโพ บริเวณ
แยกหลังฟาร์มไก่ หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี โดยลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
122.25 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก้าหนด 
 

- 36,000 36,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน หมู่
ที ่1 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจร
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนได้มาตรฐาน 

กองช่าง  

32 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อม
วางท่อระบาย
น้้า ถนนสาย
จากบ้านนาง
วิลัย สระทอง
จีน ถึงบ้าน
นายชาญ สระ
ทองจีน  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต้าบลหนองโพ 
พื้นที่ หมู่ที ่4 ใช้เป็น
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  
2.เพื่อก่อสร้างถนน
วางท่อระบายน้้า ให้
ได้มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า ถนนสายจากบ้านนางวิลัย           
สระทองจีน ถึงบ้านนายชาญ สระทองจีน       
หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอโพธาราม     
จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
26.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยว่า 
98.24 ตารางเมตร (หักบ่อพัก) หนา 0.15 
เมตร และวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร จ้านวน 22 ท่อน บ่อพัก คสล. 
จ้านวน 4 บ่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด Ø 
0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 
 

- 170,000 170,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน หมู่
ที ่4 ทีไ่ด้ใช้
เป็นเส้นทางใน
การสญัจร
สะดวกและได้
มาตรฐาน 

1.ประชาชนสัญจร 
ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2.ถนนและท่อระบาย
น้้าได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการตีเส้น
จราจรพร้อม
ติดตั้งหมดุ
สะท้อนแสง 
ถนนสายซอย 2 
บ้านหัวทุ่ง จาก
บ้านนายชูชัย 
เจริญจิตปัญจ์ 
ถึงสุดเขต
เทศบาล หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนในเขต
ต้าบลหนองโพ พ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 3 ได้รับความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ตีเส้นจราจรพร้อมตดิตั้งหมดุสะท้อนแสง ถนน
สายซอย 2 บ้านหัวทุ่ง จากบ้านนายชูชัย     
เจริญจิตปัญจ์ ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ต้าบล
หนองโพ อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คิดเป็น
พื้นที่ตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 267.00 ตาราง
เมตร และติดตั้งหมุดสะท้อนแสงจา้นวนไม่น้อย
กว่า 88 อัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด  

 

- 128,100 128,100 - - จ้านวนร้อย
ละ 100 
ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที ่3 
ได้รับความ
ปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง  

34 
 
 
 

โครงการตีเส้น
จราจรพร้อม
ติดตั้งหมดุ
สะท้อนแสง 
ถนนสายคู่ขนาน
เพชรเกษม จาก
บ้านนายสนธยา 
วันเพ็ญ ถึง
อุโมงคท์างลอด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนในเขต
ต้าบลหนองโพ พ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 3 ได้รับความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ตีเส้นจราจรพร้อมตดิตั้งหมดุสะท้อนแสง ถนน
สายคู่ขนานเพชรเกษม จากบ้านนายสนธยา วัน
เพ็ญ ถึงอุโมงคท์างลอด หมู่ที่ 2 ตา้บลหนองโพ 
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี คดิเป็นพ้ืนท่ีตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร และ
ติดตั้งหมดุสะท้อนแสงจ้านวนไม่นอ้ยกว่า 100 
อัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 

- 159,000 159,000 - - จ้านวนร้อย
ละ 100 
ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที ่2 
ได้รับความ
ปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง  
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการ
ติดตั้ง 
กันสาดโครง
เหล็ก อาคาร
ส้านักงาน
เทศบาล
ต้าบล 
หนองโพ 

1. เพื่อจัดท้ากันสาดบัง
แดด ฝน 
2. เพื่อรักษาโครงสร้าง
ของอาคารให้แข็งแรง 
สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
 

ติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
29 ตารางเมตร  
 

- 70,000 70,000 - - จ้านวนร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที ่4  

1. มีกันสาดบังแดด 
ฝน  
2. มีกันสาดตดิตั้งที่
ทางเข้าด้านหลัง
อาคาร ช้ันท่ี 1 
 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

36 โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
โปร่ง
โครงสร้าง
เหล็ก ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตา้
หนองโพ 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก และทรัพย์สิน
ของศพด.ทต.หนองโพ   

ก่อสร้างรั้วโปร่งโครงสร้างเหล็ก ขนาดความสูง 
1.10 เมตร ยาว 45.00 เมตร รวมประตู 2 ช่อง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด 
 

- - 250,000 250,000 - จ้านวนพื้นที ่
ในการก่อสร้าง   

- ศพด.ทต.หนองโพมี
ประตูและรั้วรอบขอบ
ชิด 
- เด็กเล็กมคีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองการศึกษา 

37 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตา้
หนองโพ 
 

เพื่อให้เกิดทัศนวิสัยทีด่ี
เป็นสถานท่ีส้าหรับเดิน
รถเข้า-ออก    

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือคดิเปน็พ้ืนท่ี ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก้าหนด 

- - 110,000 110,000 - จ้านวนพื้นที ่
ในการก่อสร้าง   

การใช้ถนนทางเดินรถ
มีความสะดวกสบาย
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการ
ก่อสร้าง
ศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐาน
ชุมชน 
(ศสมช)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การการปฏิบัติงาน
และท้ากิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช) หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอ
โพธาราม จัดหวัด ราชบุรี ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกา้หนด 
 

- - 350,000 350,000 - จ้านวนร้อย
ละ 100 ของ
ครัวเรือน  
หมู่ที ่4  

มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานและท้า
กิจกรรมต่างๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 38 
โครงการ 

- - 5,430,000 12,454,100 17,179,100 23,970,000 1,417,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว                           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  : 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยาย
เขตจ้าหน่าย
น้้าประปา      
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา หมู่ที ่
1 ถึง หมู่ที่ 2 จากบ้านนางลั้ง ง่วน
พริ้ง ถึง ตึกแถวนางอุทัยวรรณ 
โชคบุญยสิทธ์ิ ชนิดท่อ PVC  Ø 4 
นิ้ว ระยะทาง 554 เมตร 

- 
 

230,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือน 
ทีไ่ด้ใช้น้้าประปา 

ประชาชนมีน้้าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

2 โครงการเจาะบ่อ
น้้าบาดาลพร้อม
ติดตั้งมอเตอรส์ูบ
น้้า บริเวณโรงสูบ
น้้าประปา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง 

เจาะบ่อน้้าบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว
พร้อมติดตั้งมอเตอรส์ูบน้้าขนาด 
10 แรงม้า 3 เฟส และอุปกรณ์  

- 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีน้้าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 
 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเจาะบ่อ
น้้าบาดาลพร้อม
ติดตั้งมอเตอรส์ูบ
น้้าบริเวณโรงสูบ
น้้าประปา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้้าอย่างท่ัวถึง 

เจาะบ่อน้้าบาดาลขนาด Ø 6 
นิ้วพร้อมติดตั้งมอเตอรส์ูบน้้า
ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส และ
อุปกรณ ์

- - 400,000 400,000 400,000 จ้านวนร้อย
ละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

4 โครงการขยาย
เขตจ้าหน่าย
น้้าประปาจาก
บ้านนางลั้ง ง่วน
พริ้ง หมู่ที่ 1 ถึง
ตึกแถว นาง
อุทัยวรรณ โชค
บุญยสิทธ์ิ หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้้าอย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา 
ชนิดท่อ PVC. ขนาด Ø 4 นิ้ว 
ระยะทาง 554 เมตร 

- - - 230,000 - จ้านวนร้อย
ละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

5 โครงการปรับปรุง
ท่อส่งน้้าประปา
จากปากซอย
โรงเรียนหนองโพ
วิทยาถึงบ้าน 
นายชม ไผ่ทอง 
หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงท่อ
น้้าประปาเดิมที่มี
อายุการใช้งานมา
นาน 

ปรับปรุงท่อส่งน้้าประปา ชนิด
ท่อ PVC. ขนาด Ø 4 นิ้ว 
ระยะทาง 487 เมตร 

- - - - 380,000 จ้านวนร้อย
ละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยาย
เขตจ้าหน่าย
น้้าประปาจาก
บ้านนายสุกิจ 
แจ้งค้า ถึง บ้าน
นางน้้าอ้อย  
สุคนธา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา 
ชนิดท่อ PVC. ขนาด Ø ๔ นิ้ว 
ระยะทาง 326 เมตร 

- - - - 134,000 จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

7 โครงการขยาย
เขตจ้าหน่าย
น้้าประปาจาก
ปากซอยบ้านนาง
ฝอย  พิมพ์รุน 
ถึง อาคาร
อเนกประสงค์
ประจ้าต้าบล  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา  
ชนิดท่อ PVC. ขนาด Ø ๒ นิ้ว 
ระยะทาง 440 เมตร 

- 46,000 46,000 - - จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

8 โครงการขยาย
เขตจ้าหน่าย
น้้าประปาจาก
ปากซอย 11 หมู่
ที่ 4 ถึง ปากซอย
บ้านนางฝอย 
พิมพ์รุน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา  
ชนิดท่อ PVC. ขนาด Ø ๓ นิ้ว 
ระยะทาง 376 เมตร 

- - - 77,000 - จ้านวนร้อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

รวม 8 โครงการ - - - 676,000 846,000 1,107,000 1,314,000 - - - 
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