
      1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 1,500 เมตร 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบ้านละลอง - คันคลอง 54 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

หมู่ 4 พึงพอใจ ปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 3,000 เมตร 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ได้รับความสะดวก กว้าง 4 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

หว้ากอฯ ถึง กุยบุรี ม.7 พึงพอใจ ปลอดภัย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 1,500 เมตร - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายข้างอบต. - คลองชลประทาน - ได้รับความสะดวก กว้าง 4 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

เพชรเกษม หมู่ท่ี 7 พึงพอใจ ปลอดภัย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 1,910 เมตร - 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายคันคลองชลประทาน - ถนน ได้รับความสะดวก กว้าง 4 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

เพชรเกษม หมู่ท่ี 7 พึงพอใจ ปลอดภัย

5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งโก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 3,000 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

ซอย 2 (ต่อ)  หมู่ 8 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ี 3  ส่งเสริมสร้างและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวด่านสิงขรและอาเซียน
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ี 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 780 เมตร - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายแยกทล.4 - หนองปุหลก (2) ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

หมู่ท่ี 9 พึงพอใจ ปลอดภัย

7 ซ่อมถนนลูกรังสายคลองชลฯ -  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 3,800 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

อ่างเก็บน ้าหนองปุหลก หมู่ 9 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 900 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

สายหน้าโรงเรียน-คลองชลฯ หมู่ 9 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 700 เมตร - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

ปข.1010 เพชรเกษม - พึงพอใจ ปลอดภัย

เนินกรวด-หนองปุหลก หมู่ท่ี 10
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 1,600 เมตร - 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายซอยประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10 ได้รับความสะดวก กว้าง 4 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

พึงพอใจ ปลอดภัย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 1,350 เมตร 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

เสริมเหล็กสาย รพช.ทุ่งโก - ได้รับความสะดวก กว้าง 6 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

ยุบพริก  หมู่ 11 พึงพอใจ ปลอดภัย

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทางยาว 920 เมตร 4,829,000 4,829,000 4,829,000 4,829,000 4,829,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

คอนกรีตสาย รพช.ทุ่งโก - ยุบพริก ได้รับความสะดวก กว้าง 6 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

หมู่ 11 พึงพอใจ ปลอดภัย

13 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 1,300 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

รพช. - หุบจัน  หมู่ 12 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

14 ถนนคอนกรีตสายหลักหมู่บ้าน  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 5,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

เข็ดกา  หมู่ 12 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 5,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

สายทุ่งบัวทอง - ยุบพริก  หมู่ 14 ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ระยะทาง 1,000 เมตร - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนเดินทาง กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านทุ่งัวทอง - ได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร ประชาชน ได้สะดวกและ

ยุบพริก  หมู่ท่ี 14 พึงพอใจ ปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซ่อมฝายน ้าล้นพร้อม  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

ขุดลอกคลองล่าง  ม.1 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

2 โครงการขุดลอกร่องระบายน ้าสายบ้าน  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ระยะทางยาว 4,000 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

ปากตะโล้ บ้านบ่อนอก ม.1,2,4,5,6 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง กว้าง 6 เมตร ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

หมู่ 4 ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

3 โครงการขุดลอกคลองหน้า -  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน ขุดลอกคลองตลอดแนว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

สะพาน ม.6 ,ท่าเทียบเรือ ม.6 การเกษตร ในฤดูแล้ง และให้มี ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

น ้าไหลสะดวกในฤดูฝน ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

4 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นสะพาน  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

เลือก  ม.7 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

5 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคลอง-  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

คอกช้าง ท่าแสมด้า  ม.7 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าคันคลอง  - เพ่ือประชาชนได้มีไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

คอกช้าง  หมู่ท่ี 7 ใช้อย่างท่ัวถึง มีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า  หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 1 โครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

หนองปุหลก  ม.9 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

8 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหุบผึ ง  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ความยาวสันเข่ือน 225 เมตร 35,960,000 35,960,000 35,960,000 35,960,000 35,960,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

ม.12 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง พร้อมอาคารระบายน ้าล้น ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

(ประมาณการของชลประทาน) ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยเข็ดกา  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 1 โครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

หมู่ 12 ในการเกษตร ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเข็ดกา  - เพ่ือประชาชนได้มีไฟฟ้า ระยะทาง 2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ม.12 ใช้อย่างท่ัวถึง มีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง

11 ขุดลอกคลองกุยบุรี  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้  - ขุดลอกคลองกุยบุรี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละท่ี ประชาชนมีน ้าใช้ใน กองช่าง

ในการเกษตร ในฤดูแล้ง  - ก้าจัดวัคพืช ประชาชนมีน ้า การเกษตร และอุปโภค

ฯลฯ ใช้ในการเกษตร บริโภคอย่างเพียงพอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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