
 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา   
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)     

องคการบริหารสวนตําบลบางศาลา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   
          ๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน   
          ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   :  บุกเบิกกอสราง  ยกระดับถนน   

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค  
เปาหมาย  

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด  
(KPI)  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
หนวยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก  

๒๕๖๑  
(บาท)  

๒๕๖๒  
(บาท)  

๒๕๖๓  
(บาท)  

๒๕๖๔  
(บาท)  

๒๕๖๕  
(บาท)  

   หมู 1   ต. บางศาลา                    

 1 โครงการยกระดับ สรางถนน 

คสล.  ถนนสายจากแยก

กํานันเปลื้อง จดสะพาน

หนองเสม็ด หมูที่ 1 ต.บาง

ศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ   

- 300,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

2 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย

ซอยเกษตร   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน  

จํานวนสายของ  

ถนนท่ี

ดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - 300,000 -  -   เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
คมนาคมขนสง และ 
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน  

กองชาง  

แบบ ผ.0๒ 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

3 บุกเบิกถนนสายบานนายโมลี  

ดิษฐแกว  ขนาดผิวจราจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน  

จํานวนสายของ  

ถนนท่ี 

ดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง  

ยกระดับ   

-  - 

  

300,000 

  

- 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

4 บุกเบิกถนนสายคอสะพาน

หัวลําพู – ถึงบานนายวิโรจน 

( กวาง 3 เมตร ยาว 100 

เมตร ) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 150,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

5 ปรับปรุงถนนไชยสุวรรณ 

ระยะทาง 160 เมตร หมูที่ 1

ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

   - - 100,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

6 ซอมแซมถนนลาดยางพารา

แอสฟลทติกคอนกรตีสาย   

บานหนองหาง-บานหัวลําพู 

ชวงจาก กม.0+550 ถึง

ตลอดสาย  

หมูที่ 1            ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

ดําเนินการ 

ซอมแซมถนน

จํานวน 1 สาย 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 2   ต. บางศาลา           

7 บุกเบิกถนนจากถนนลาดยาง

ถึงนานางชิน  มุสิเกตุ (เพ่ือ

ขนสงผลผลติทางการเกษตร)   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

250,000 

 

- - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

8 บุกเบิกถนนสายเลียบคลอง

ไรลึกจากบานนายจําลอง จด

บานนายสะอาด ขนาดผิว

จราจร 4 เมตร  ยาว 2,000 

เมตร พรอมขุดลอกทอ

ระบายน้ํา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทาง

สัญจร ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

2,400,000 

 

- - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

9 กอสรางถนนจากบานนาย

สามารถ จดถนน คสล. สาย

หนาบานนายนุกูล  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - 500,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

10 กอสรางถนน คสล. สายในไร  

ม. 2,3,4,9  ต.บางศาลา (ตอ

จากถนนคอนกรีตเกา)  กวาง 

4 เมตร ยาว 500 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน  

จํานวนสายของ  

ถนนท่ี 

ดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง  

ยกระดับ   

-  - 

  

1,200,000 - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

11 ปรับปรุงถนนบางชายโฆ 

(เลียบคลอง MD4)     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 

 

200,000 - - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

12 บุกเบิกถนนจากถนนวัดบาง

ไทร  จดคลองซอยอนามัย 

พรอมฝงทอระบายน้ํา   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 250,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

13 บุกเบิกถนนเลียบคลอง    

MD 4  ( ผูรับประโยชน

ครัวเรือนในหมู 2  หมู 3    

ต.บางศาลา  ( ผูเสนอนาง

อํานวย  เรืองออน ) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน  

จํานวนสายของ  

ถนนท่ี 

ดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง  

ยกระดับ   

-  - 

  

350,000 - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

14 
 

บุกเบิกถนนสายจากทาง

หลวงชนบทบางศาลา – หัว

ปาขลู  จดถนนหมอนแลนทุง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 -  - 250,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

 

15 กอสรางถนนจากบานนาย

สามารถ จดถนน คสล. สาย

หนาบานนายนุกูล  ขนาดผิว

จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทาง

สัญจร ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 500,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

16 บุกเบิกถนน  จากถนนสาย

กํานันเอียด จดคลองไรลึก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน  

จํานวนสายของ  

ถนนท่ี 

ดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง  

ยกระดับ   

- - 

  

500,000 - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

  หมู 3  ต.บางศาลา            

17 กอสรางถนนคอนกรีตสายใน

ไร หมู 2,3,9   กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ี

ดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 

 

- 1,000,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

18 บุกเบิกถนนสายบานนาย 

สมเกียรติ  บัวเกตุ ถึงคูนา 

นายภิญโญ ดํารักษ ม.3 ,    

ม.9 ต.บางศาลา  ขนาดผิว 

จราจรกวาง 4 เมตร ยาว  

2,000 เมตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  

ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 500,000 

 

- 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

19 โครงการกอสรางถนน 

คสล.สายในไร หมูที่ 3  

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 1,483,000 

  

1,483,000 - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

20 กอสรางถนน คสล.สาย 

รักดี หมูที่ 3 ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 -  - 500,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 

คสล.ทางเขาและภายใน 

ที่ทําการ อบต.บางศาลา  

หมูที่ 3 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

22 โครงการวางทอระบายน้ํา

ภายในพ้ืนที่ อบต.บาง

ศาลา  

หมูที่ 3 ต.บางศาลา   

เพ่ือการระบายน้ํา

สะดวก ปองกันน้ํา

ทวมขัง  

ใชทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริม

เหล็กติดตั้งใน

พ้ืนที่ อบต.บาง

ศาลา เพ่ือระบาย

น้ําทวมขัง     

  -  200,000 - -  การระบายน้ําสะดวก 
ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

23  โครงการกอสรางถนนซอย 

คมศิลป (แยกหมอนแลนทุง) 

หมูที่ 3 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

  -  350,000 

 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

24 โครงการยกระดับถนน 

คอนกรีตสายประชาสัญจร 

แยกจากถนนกํานันเอียด ถึง 

ถนนบานชายโฆ กวาง 3.5 

เมตร ยาว 45 เมตร หมูที่ 3 

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

   100,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

25 บุกเบิกถนนสายคันคลอง

บานชายโฆ จดสะพาน 

MD4 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - - 220,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

 หมู 4  ต.บางศาลา           

26 ยกระดับถนนสายคู

นานอก ถึง ลําทาง

กลาง     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก 

กอสราง   ยกระดับ   

- - 

  

- 500000 - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

27 ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนสาย 

คลองสังโฆ หมูที่ 4 ต.

บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก 

กอสราง   ยกระดับ   

- - 

  

500,000 

 

- 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

28 โครงการซอมแซมผิว

จราจรหินคลุกสาย

บางออก จด บางวุน 

หมูที่ 4 และ หมูที่ 8      

ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 

เมตร ระยะทางยาว 500 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 

เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ

ตลอดสาย และตดิตั้ง

ปายประชาสัมพันธ 1 

ปาย    

186,600 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

 

29 บุกเบิกถนนสายบาน

นางเลื่อน จดถนนสาย

บานนางอารมณ  ไสย

เกต ุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

- - - 250,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค   
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

 หมู 5  ต.บางศาลา           

30 บุกเบิกถนนสายบานนาง

บุญญา - ขนํานายทํานอง 

พรมสัย ขนาดผิวจราจร   

กวาง 4  ม.  ยาว 500 ม. 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ   

การคมนาคม

ขนสง   และ

การเดินทาง

สัญจร  ของ

ประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก 

กอสราง   ยกระดับ   

- - 

  

- 540,000 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

31 กอสราง ยกระดับถนน

คอนกรีตสายบานนอก ถึง

บานนายสมบูรณ  เพิงมาก 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ  

การคมนาคม

ขนสง  และ

การเดินทาง

สัญจร  ของ

ประชาชน  

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ  บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

 - - - - 400,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

32 กอสราง คสล. สายบานใน

อาว หมู 5 หมู 6  ต. บาง

ศาลา   

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

การคมนาคม

ขนสง และ

การเดินทาง

สัญจร ของ

ประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

33 ฝงทอระบายน้ํา (ทอทางขาม

ถนน) บริเวณบานนาย

ทํานอง  พรมสัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 

  

- 300,000 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

34 วางทอระบายน้ําหัวสะพาน

ทางกลาง – คลองสังโฆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

35 วางทอระบายน้ําถนนสายใน

อาวจุดทางโคงบานนายแจม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 100,000 - - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

36 บุกเบิกถนนสายจากทาง

หลวงแผนดิน 4094 จด

ถนนสังโฆ หมูท่ี 5  

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 240,000 240,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

37 บุกเบิกถนนสายชายโฆ – นา

นายจิ้ว ทองสุก  ระยะทาง

ประมาณ 1 กิโลเมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

38 ฝงทอระบายน้ํา (ทอทางขาม

ถนน) บริเวณบานนาย

ทํานอง  พรมสัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 

  

- 300,000 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

39 วางทอระบายน้ําหัวสะพาน

ทางกลาง – คลองสังโฆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

40 วางทอระบายน้ําถนนสายใน

อาวจุดทางโคงบานนายแจม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 100,000 - - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

41 ปรับปรุงถนน ถนนสาย คสล.

สายลุงคล้ํา  หมูท่ี 5  

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 240,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

- 52 - 



ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

42 ปรับปรุงผิวจราจรถนน 

สายในอาว หมูที่ 5  

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก 

กอสราง   ยกระดับ   

- - 

  

500,000 

 

-  

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

43 โครงการวางทอระบายน้ํา

ถนนบานนอก หมูที่ 5 

ต.บางศาลา จํานวน 2 จุด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ  บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

 - 200,000 -  - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

44 ซอมแซมถนนลาดยาง

พาราแอสฟลทติกคอนก

รีต สายลุงแชม หมูที่ 5   

ต.บางศาลา ชวงจาก 

กม.0+000 ถึง กม.

0+110   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 

เมตร ระยะทางยาว 110 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 440 ตาราง

เมตร และติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ

จํานวน 1 ปาย  

215,000     - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

- 53 - 



ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

45 บุกเบิกถนนสายซอยปยชาติ

จากบานนายสุทีปถึงบาน

นางจินดา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

 - 200,000 

  

- - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

46 สรางถนน คสล. จากบาน

นายทํานอง  พรมสัย  ถึง

ถนนปยชาติ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 384,000 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

47 ถมหินคลุกถนนสายปยชาติ

ถึงบาน นางจุลวี ไทรจีน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 200,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

48 สรางถนน คสล. จากถนน 

ปยชาติ  ถึงบานนาย

สมบูรณ  เพิงมาก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 400,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

- 54- 



 

 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

 หมู 6 ต. บางศาลา           

49 บุกเบิกถนน สายจากถนน

บางศาลา-หัวปาขลู (ม. 6   

ต. บางศาลา)  จดถนน

หมอนแลนทุง ม.3  ต.บาง

ศาลา ขนาดผิวจราจร 6 ม. 

ยาว 2,000  ม.    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

350,000 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

50 กอสรางถนน คสล.  

ถนนนายสังโฆ   หมูที่ 6  

ต.บางศาลา    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 

  

 - - 

 

1,500,000   เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

51 กอสรางถนนคอนกรีตขางที่

ทําการสายตรวจเชื่อมถนน 

คสล.เกา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

464,000 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

- 55 - 



 

 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

52 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสรมิเหล็กถนนบานนายสั้น 

หมูที่ 6 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 
ถนนท่ีดําเนินการ 
บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 250,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 
53 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมสะพานตัวที 

จากถนนปยชาติ ถึง บาน

นายบํารุง แกวสาระ   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

สะพานตัวทีท่ี

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

จํานวน 1 แหง 

- - 

  

 150,000 - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

54 กอสรางสะพานตัวทีจากถนน 

คสล.ถึงบานางเอิ่ม พลูเกิด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

สะพานตัวทีท่ี

กอสราง จํานวน 1 

แหง 

   -  - - 150,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

- 56 - 



 

 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

55 ยกระดับถนนสายบาน

นายคะเน (หลังวัดบาง

ศาลา)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

การคมนาคมขนสง

และการเดินทางสญัจร

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

 - - - 500,000 -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

56 บุกเบิกถนนจากที่ดิน

นางไพเราะ ทองขาว ถึง

บานนางมยุรี ทองขาว  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

การคมนาคมขนสง

และการเดินทางสญัจร

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

- - - - 200,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

57 กอสรางถนน คสล.

สายในอาว จดถนนของ 

ม.5 ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

การคมนาคมขนสง

และการเดินทางสญัจร

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

   500,000   เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

- 57 - 



ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

58 โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางพาราแอส

ฟลทติกคอนกรีตสาย

วิเศษศาลา หมูที่ 6      

ต.บางศาลา ชวงจาก 

กม.0+000 ถึง กม.

0+220 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

การคมนาคมขนสง

และการเดินทางสญัจร

ของประชาชน 

ปูผิวพาราแอสฟลทติก 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 

เมตร ระยะทางยาว 220 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 880 

เมตร และติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

จํานวน 1 ปาย  

430,000 - 

  

- - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 7 ต. บางศาลา           

59 
 
 

 

กอสรางถนน คสล. ถนน

สายบานนายคล้ํา ดํา

รักษ ถึงบานนายบังเอิญ  

บุญเกิด  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

กวาง 4 เมตร 
ยาว 215 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

500,000   - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

60 บุกเบิกถนนจากหมู 7 ต.

บางศาลา ไปออกหมู 5  

ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

กวาง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 

- - - 600,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

61 ปรับปรุงผิวจราจร

ทางเขาโรงสูบน้ําบาน

บางเข็ม 

หมูที่ 7 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  
ดําเนินการ   บุกเบิก 
กอสราง   ยกระดับ   

 104,000 

  

- - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 - 58- 



 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

62 ยกระดับผิวจราจรทางเขา 

โรงสูบน้ําบานบางเข็ม 2 

ฝงคลอง   หมูที่ 7 ต.บาง

ศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - - 300,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

63 กอสรางสะพานคนเดิน      

นานายบํารุง  ทิพยแกว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

300,000 - 

  

- - 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

64 กอสรางทางระบายน้ําริม

ถนนทางหลวงแผนดิน 

4094  ม.7 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ ถนน

ทีด่ําเนินการ  บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

-   - 300,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

65  ปรับปรุงผิวจราจรสาย

เลียบคลองชลประทาน

บางเข็ม หมูที่ 7 ต.บาง

ศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนน

ทีด่ําเนินการ บุกเบิก 

กอสราง ยกระดับ 

 500,000 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

- 59 - 



 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

66 กอสรางพรอมยกระดบัถนน

จากสวนปาลมนายสมคดิ  

ศรีมีชัย  ถึงถนนคลองสังโฆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 8 ต. บางศาลา           

67 กอสรางถนน คสล. สายบาง

ยัง   (ถนนประชาพัฒนา 1)  

(เพ่ิมเติม)      

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 

  

- - 

 

200,000 

  

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

68 กอสรางถนนหินคลุก ถนน

สายจากลําทางกลาง จด 

ถนนกอจิก เลียบคูนา บาน

บางวุน หมูที่ 8 ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - 300,000 -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

69 ถมไหลทางสายประชาพัฒนา  

(บานบางเข็ม-บางตะพง) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

200,000 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

- 60 - 



ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

70 กอสรางถนน คสล. สายจาก

นานายชะเอ้ือนถึงคลอง 

บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 500,000 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

71 กอสรางถนน คสล. สายบาง

เข็ม – บานนอก  (ถนนฝง

ตะวันตก )  ขนาดผิวจราจร

กวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - 1,000,000   เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

72 กอสรางถนนหินคลุก สายกอ

จิก จาก กม.0+335 ถึง กม.

0+835 หมูที่ 8 ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 250,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

- 61- 



 

 

 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

73 กอสรางเพ่ิมเติมถนน 

คสล. สายประชา

พัฒนา 3  ระยะทาง

ประมาณ 300 ม. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ

การคมนาคมขนสง

และการเดินทางสญัจร

ของประชาชน 

จํานวนสายของ ถนนท่ี

ดําเนินการ บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 300,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

74  กอสรางถนนจากหัว

สะพานบางวุน จด

เลียบคลองบางตะพง 

ถึงสวนปาลมนาย

เกษมพรอมฝงทอ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 200,000 - - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

75 กอสรางถนนหินคลุก

สายคูนานอก จาก 

กม.0+400 ถึง กม.

1+000 หมูที่ 8 ต.บาง

ศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4 

เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร  

และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย  

 - - 500,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

- 62- 



 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

76 กอสรางถนน คสล.สาย

ประชาพัฒนา 2 หมูที่ 8  

ต.บางศาลา (เลียบคลองบาง

ตะพง) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

 - - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

77 กอสรางรางระบายน้ําถนน

ทางหลวงแผนดิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 500,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 9 ต. บางศาลา           

78 บุกเบิกถนนจากถนนคอนกรีต 

– บานนางสมใจ แกวอุดม  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 300,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

79 วางทอระบายน้ําคลอง 

ลําทางกลาง  บริเวณทางเขา

นานางประทุม  สุขศรีโรจน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิกกอสราง 

ยกระดับ 

-              - - 150,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

- 63 - 



 

 

 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

80 กอสรางทางเดิน คสล. สาย

บานนายสาคร   เชียรเดช , 

บานนายพงษสิทธ  ภักดีเจริญ  

,สายบานนายเผาพงษ  จันทร

แกว  รวมจํานวน 3 จุด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 300,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

81 ปรับปรุงผิวจราจรสาย 

หมอนแลนทุง หมูที่ 1,2,3,9 

ต.บางศาลา  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- 500,000 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

82 ถมไหลทางถนนคอนกรตี 

ทุกสายในพ้ืนที่ หมู 9 ต.บาง

ศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ 

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

83 ซอมแซมผิวจราจร

ลาดยางถนนสายบานบาง

ศาลา - บานหัวลําพู หมูท่ี 

1,2,3,4,6,9 ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

1 สาย - 500,000 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 1 ต. บางตะพง           

84 จัดใหมี/ซอมแซมปายชื่อ 

ถนนซอย  ในพ้ืนที่ อบต.

บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนปาย -  -  200,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

85 กอสรางถนน คสล. สาย

ริมคลอง  จดคอสะพาน

คลองบางตะพง (ประมาณ 

15 ม. ) ตอจากโครง การ

งบ 5 ลาน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 100,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

86 กอสรางถนน คสล. สาย
มงคลสวัสด์ิ (คสล.-หวน
แซลอย) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 464,600 - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

87 กอสรางถนน คสล.สาย

สุขสวัสดิ์ (มงคล-มนูญ) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - - 500,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 2 ต. บางตะพง           

88 ยกระดับถนนสาย 

ขางอนามัยบานบางขลัง 

ระยะทางประมาณ 100 

เมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก  กอสราง   

ยกระดับ   

- - 200,000  - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

89 กอสรางถนน  คสล. 
สายเฒาปูฉี หมูท ี2     
ต.บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 898,400 898,400 - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

90 กอสรางถนน  คสล. 
สายเฒาปูฉี (เพ่ิมเตมิอีก 
130 เมตร) พรอมฝงทอ
ระบายน้ําขนาด 100 x 
100 ซม. ประมาณ     
10 ทอ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

91 ยกระดับถนนสายสามวัด 

พรอมฝงทอระบายน้ํา หมู

ที่ 2 ต.บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 696,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

92 สรางแนวกันพังถนนแหลม

ทองพัฒนาจากปากทางถึง

หนาบานนายสมชาติ  

สุวรรณคง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 200,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

93 ปรับปรุง/ซอมแซมผิว
จราจรสายแหลมทอง
พัฒนา หมูที่ 2 ต.บาง
ตะพง 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 500,000 - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

94 ขยายไหลทางถนนคอน 
กรีตจากหมูที ่2 ถึง 
หมูที่ 4 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 200,000 - - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

95 ยกระดับถนนหินคลุกซอย

นาคศรี ระยะทาง

ประมาณ 100 เมตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

-  200,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

96 กอสรางถนน คสล.สาย

บานนายประพฤติ หมูที่ 2  

ต.บางตะพง  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

 510,400 - - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

 หมู 3  ต. บางตะพง           

97 ปรับปรุงถนนตอจากถนน

กอขี้เหล็ก จดถนนคลอง 

13    ระยะทาง 850 

เมตร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 250,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

98  โครงการซอมแซมถนน 

สามวัด หมูท่ี 3 ต.บาง

ตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 550,000   - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

99 ปรับปรุงถนนจากที่ดินนาย

สําราญ  กาญจนคลอด  

จดบานนายแผว ขนาดผิว

จราจรกวาง 6 ม. ยาว 900 

เมตร  พรอมฝงทอระบาย

น้ํา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - - 1,000,000 -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

100 กอสรางยกระดับถนนสาย

โคกวัวจดดอนตก ชวงจาก 

กม.0+000 ถึง กม.0+670 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิกกอสราง   

ยกระดับ   

465,700 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

101 ปรับปรุงถนนสายสืบพงค 

จดที่ดนนางจําเปน   

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 300,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

102 ปรับปรุงถนนสายบาน   
นางฉลวย จันบันจง  จด
บานนายอุดม สุขกลุ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- -  400,000  - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

103 บุกเบิกถนนสายบาน    

นางบุปผาถึงสระบางตะพง 

ยาวประมาณ 400 เมตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- -  400,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

104 กอสรางถนน คสล.สาย

บานกัญญา ระยะทาง 100 

เมตร  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- -  250,000 - -  เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

105 กอสรางถนน คสล.สาย

ซอยคุณหมอ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 300,000    -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

106 กอสรางถนนคอนกรีต  

ซอยสาวสวย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก  กอสราง   

ยกระดับ   

 423,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

107 กอสรางถนน คสล. 
สายโคกวัว - ดอนตก  
หมูที่ 3 ต.บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 500,000 500,000 - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

108 ปรับปรุงยกระดับถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 

สามวัด หมูท่ี 1,2,3  

ต.บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

จํานวนสายของ   

ถนนท่ีดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- 525,000 - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

 หมู 4 ต. บางตะพง           

109 บุกเบิกถนนสายนานาง     

สรวง  ไทรทองคํา – หนอง

หัวเกาะ  ขนาดผิวจราจร

กวาง 4 ม.  ยาว 500 ม. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 

  

- 400,000 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

110 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายสมพงศ แสงทอง  - 

ถนนลาดยางสายบางไทร 

พรอมฝงทอระบายน้ํา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - - 1,100,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

111 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย

โคกใหญ 1 ชวง กม.0+600 

ถึง กม.1+100 หมูที่ 4 ต.

บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน 

ใชวัสดุหินคลุก

ปรับปรุงผิวจราจร

ระยะทางยาว 500 

เมตร   

131,400 - - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

112 ปรับปรุงถนนสายกํานันพงศ 

หมูที่ 4 ต.บางตะพง    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน 

จํานวนสายของ 

ถนนท่ีดําเนินการ  

บุกเบิก กอสราง 

ยกระดับ 

- - - - 600,000  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

113 บุกเบิกถนนสายสะพาน

หนองหาง – บานนาย

แผว  ต.ไสหมาก พรัอม

ฝงทอระบาย  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 

ยาว 2,500 ม. พรอมฝง

ทอระบายน้ําขนาด

1.00×1.00 ม. จํานวน 3 

จุด ๆ ละ 10  ทอน   

- - 

  

800,000 - - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง 
และการเดินทาง
สัญจรของประชาชน 

กองชาง 

114 บุกเบิกถนนสายบานตีน

โคก – บานโคกมะพราว  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การคมนาคมขนสง  

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน  

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 

ยาว 500 ม.  พรอมฝงทอ

ระบายน้ําขนาด 1.00×1.00 

ม.  จํานวน  10 ทอน 

- - 600,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง 
และการเดินทาง
สัญจรของประชาชน 

กองชาง 

115  ปรับปรุงผิวจราจรถนน

สายบานโคกใหญ จด

ถนนสายบานบางเข็ม

พรอมฝงทอระบายน้ํา 1 

จุด หมูที่ 4 ต.บางตะพง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

ใชวัสดุหินคลุกปรับปรุงผิว

จราจรระยะทางยาว 500 

เมตร   

- 150,000  - - -  เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง 
และการเดินทาง
สัญจรของประชาชน 

กองชาง 

116 กอสรางถนน คสล. สาย

บานนางเวียง มุสิเกตุ – 

บานนายประเสริฐ ชวย

เก้ือ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

ขนาดผิวจราจร  กวาง 4 

ม. ยาว  400  ม.   

- - 

  

- 500,000 

 

- 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนสง 
และการเดินทาง
สัญจรของประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ 
โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

117 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายนอบ จดบานนายเชิญ 

ยาวประมาณ 500 ม.   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 400,000 400,000 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

118 ถมไหลทางถนนคอนกรตีทุก

สายในหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ   

ถนนท่ี  ดําเนินการ   

บุกเบิก กอสราง   

ยกระดับ   

- - 500,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

119 โครงการซอมแซมผิวจราจร 

หินคลุกสายบานบางยัง จด

บานดอนตก ชวงจาก กม. 

4+650 ถึง กม.5+950 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

การคมนาคมขนสง   

และการเดินทางสญัจร  

ของประชาชน   

ใชวัสดุหินคลุกเปน

วัสดุซอมแซฒผิว

จราจร กวาง 4 ม. 

ระยะทางยาว 1,300 

เมตร    

341,800 - 

  

- -  - 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

120 กอสรางถนน คสล. สายสาม

แยกกลุมออมทรัพย-เหมือง

น้ํานายสุทัศน บุญชัย – ม.1 

ต.บางศาลา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 

6 ม. ยาว 500 ม.  

พรอมฝงทอระบายน้าํ

ขนาด 1.00×1.00 ม.  

จํานวน  10 ทอน 

-  - 800,000  - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒   
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

121 กอสรางถนน คสล.

สายบานนายนอบ 

จดถนนลาดยาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การคมนาคมขนสง 

และการเดินทางสญัจร 

ของประชาชน 

จํานวนสายของ   ถนนท่ี  

ดําเนินการ   บุกเบิก 

กอสราง   ยกระดับ   

- -  250,000 - -  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสง และ
การเดินทางสญัจรของ
ประชาชน 

กองชาง 

122 โครงการบุกเบิก

ถนนสายเลียบคลอง

สิบสาม หมูที่ 4     

ต.บางตะพง 

เพ่ือการคมนาคม

สะดวก 

 บุกเบิกขนาดคันทางกวาง 5 

เมตร ระยะทางยาว 1,100 

เมตร พรอมลงวัสดุลูกรัง ผิว

จราจรขนาดกวาง 4 เมตร 

ระยะทางยายว 1,100 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอม

บดอัดตลอดสาย หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 4,400 

ตารางเมตร และตดิตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ 

จํานวน 1 ปาย  

405,000  - - - -   ประชาชนไดรบัความ
สะดวกในการสัญจร
และชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคม  

กองชาง 
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ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค    
เปาหมาย   

(ผลผลิตของ โครงการ)  

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด   
(KPI)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
หนวยงาน  

รับผิด  
ชอบหลัก   

๒๕๖๑   
(บาท)   

๒๕๖๒    
(บาท)   

๒๕๖๓   
(บาท)   

๒๕๖๔   
(บาท)   

๒๕๖๕   
(บาท)   

123 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายธีระภักดี หมูที่ 4  

ต.บางตะพง 

เพ่ือการ

คมนาคมสะดวก 

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 

ระยะทางยายว 64 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางหิน

คลุกกวางขางละ0.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 265 ตารางเมตร และ

ติดตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย  

146,000  - - - -   ประชาชนไดรบัความ
สะดวกในการสัญจร
และชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคม  

กองชาง 
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