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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพ่ือแก้ไขปัญหา 1. ก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 14,266,000 14,266,000 -               -               -              ระยะทางท่ี  - ถนนภายในเขตเทศบาล กองช่าง

ระบายน้้า ถนนเทศบาล 3 น้้าท่วม ส้าเร็จรูป ด้าเนินการ เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน

 - ท้าให้มีการระบาย ขนาด 1.50x1.50x1.00x0.15 เมตร  - ประชาชนในพ้ืนท่ี

น้้าได้อย่างรวดเร็ว มอก.1166-2536 มีบ่อพัก มีถนนท่ีได้มาตรฐานใช้ 

มีระบบระบายน้้า ทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร ความยาว และมีความปลอดภัย

ท่ีได้มาตรฐาน รวมไม่น้อยกว่า 535.00 เมตร ในการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

หนา 0.20 เมตร กว้าง 2.20 เมตร ในช่วงเวลาท่ีฝนตกติดต่อกัน

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 68.30 เป็นเวลานาน ไม่ก่อนให้เกิด

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า น้้าท่วมขัง

150.26 ตารางเมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลก าแพง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนา 0.30 เมตร กว้าง 6.00 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า

80.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

480.00 ตารางเมตร

4. ร้ือถอน ค.ส.ล.เดิม 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 120.00ตารางเมตร

5. ยกระดับขอบบ่อพัก 

ขนาด 1.50x1.50 เมตร

จ้านวน 9 บ่อ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือปรับปรุง  - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจร 7,355,000  9,528,000  -             -             -             จ้านวนสาย  - ถนนภายในเขตเ กองช่าง

ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ ผิวจราจรให้มีความ สายถนนสูแพท, ถนนหลังธนาคาร เทศบาลเป็นถนนท่ีได้

ติกคอนกรีต สายถนนสูแพท, แข็งแรง ได้มาตรฐาน ออมสิน, ถนนเทศบาล 3, มาตรฐาน

ถนนหลังธนาคารออมสิน,  - เพ่ือความปลอดภัย ถนนข้างศูนย์ ICT,  - ประชาชนในพ้ืนท่ี

ถนนเทศบาล 3, ในการสัญจรผ่านไป-มา ถนนภายในส้านักงานเทศบาล มีถนนท่ีได้มาตรฐานใช้

ถนนข้างศูนย์ ICT, ต้าบลก้าแพง, ถนนเทศบาล 9/3 และมีความปลอดภัย

ถนนภายในส้านักงาน ถนนเทศบาล 9 ช่วงท่ี 1,                                                                                                                                                                 ในการใช้รถใช้ถนน

เทศบาลต้าบลก้าแพง, ถนนเทศบาล 9 ช่วงท่ี 2, มากข้ึน

ถนนเทศบาล 9/3, ถนนประชาบ้ารุง,

ถนนเทศบาล 9 ช่วงท่ี 1, ถนนเทศบาล 5, ถนนเทศบาล 5/1

ถนนเทศบาล 9 ช่วงท่ี 2, โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ถนนประชาบ้ารุง, แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3, 4

ถนนเทศบาล 5, ต้าบลก้าแพง หนา 0.05 เมตร

ถนนเทศบาล 5/1 พ้ืนท่ีรวม 20,474.46 ตารางเมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด  - เพ่ือลดและป้องกัน  - ติดต้ังกล้องวงจรปิด 6,508,195 6,508,195 6,508,195 6,508,195 -          จ้านวนจุด  - ดูแลรักษาความ ส้านักปลัด

(CCTV) ภายในเขตเทศบาล เหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ภายในเขตเทศบาลต้าบลก้าแพง ท่ีติดต้ัง ปลอดภัยในพ้ืนท่ี

ต้าบลก้าแพง ได้ รายละเอียดดังน้ี   - ลดการเกิดอุบัติเหตุ

 - เพ่ือเพ่ิมความ ในบริเวณจุดเส่ียง

ปลอดภัยในชีวิต 1. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 876,515 876,515 876,515 876,515 ของชุมชน

และทรัพย์สิน พร้อมศูนย์ควบคุม ชุมชนเทศบาล 6

ของประชาชน

2. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 931,610 931,610 931,610 931,610

พร้อมศูนย์ควบคุม 

ภายในส้านักงานเทศบาลต้าบล

ก้าแพง

3. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 906,645 906,645 906,645 906,645

พร้อมศูนย์ควบคุม 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต้าบล

ก้าแพง

4. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 974,770 974,770 974,770 974,770

พร้อมศูนย์ควบคุม 

บริเวณทางเข้า-ออกตลาดสด

เทศบาลต้าบลก้าแพง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 942,800 942,800 942,800 942,800

พร้อมศูนย์ควบคุม 

บริเวณโรงเรียนอนุบาลละงู

6. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 943,650 943,650 943,650 943,650

พร้อมศูนย์ควบคุม 

บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต้าบล

ก้าแพง

7. ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 932,205 932,205 932,205 932,205

พร้อมศูนย์ควบคุม 

บริเวณชุมชนประชาบ้ารุง

4 โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพ่ือให้มีสะพาน  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  -             จ้านวน  - ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ข้ามคลองปากปิง เช่ือมต่อระหว่างชุมชน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ส้าหรับใช้ในการคมนาคม

ประชาบ้ารุงและชุมชน ความยาว 24.00 เมตร

บ้านปากปิง พร้อมเชิงลาดท้ังสองข้าง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือให้มีถนนไว้ใช้  1. ถนนละงู-ฉลุง ปูแอสฟัลท์ติก 11,897,000 11,897,000 -             -             -             จ้านวน  - ประชาชนมีถนนไว้ใช้ กองช่าง

แอสฟัลติกคอนกรีต ในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 13.00 ม. ระยะทาง ในการคมนาคมท่ีสะดวก

ถนนสายหลักดังน้ี ท่ีสะดวกปลอดภัย ยาว 1,463.00 ม. หนา0.05 ม. และปลอดภัย

1.ถนนละงู-ฉลุง และได้มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า19,019 ตร.ม.  - สามารถลดการเกิด

2.ถนนละงู-ทุ่งหว้า (ตามรายละเอียดและแบบแปลน อุบัติเหตุจากการใช้รถ

3.ถนนละงู-ปากบารา ท่ีเทศบาลก้าหนด) ใช้ถนน

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีเหลือง 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม.

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีขาว 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม.
หมุดสะท้อนแสง จ้านวน 366 จุด
 2. ถนนละงู-ทุ่งหว้า

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 13.00 ม.

ยาว 731.00 ม. หนา0.05 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,503ตร.ม.

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก้าหนด)

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีเหลือง 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม.



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีขาว 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม.
หมุดสะท้อนแสง จ้านวน 183 จุด
3. ถนนละงู-ปากบารา ช่วงท่ี 1

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง13.00 ม.

ยาว474.00 ม. หนา0.05 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,162 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก้าหนด)

 ถนนละงู-ปากบารา ช่วงท่ี 2

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 20.00 ม.

ยาว398.00 ม. หนา0.05 ม. หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,960 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดและแบบแปลน

ท่ีเทศบาลก้าหนด)

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีเหลือง 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 177 ตร.ม.

ทาสีโทเมอร์พลาสติก สีขาว 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 271 ตร.ม.
หมุดสะท้อนแสง จ้านวน 218 จุด



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการติดต้ังเสาสูง  - เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมแสง  - ติดต้ังเสาสูง high Mast 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000  จ้านวนเสา  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
High  Mast สว่างบนท้องถนนให้เกิด สูง 20 เมตร จ้านวน 4 ต้น ท่ีติดต้ัง สะดวกในการสัญจรไปมา

ความปลอดภัย บริเวณถนนส่ีเลน และมีความปลอดภัย
แก่ประชาชนผู้ใช้รถ ในชีวิตลัทรัพย์สิน
ใช้ถนน

7 โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน  - เพ่ือป้องกันการพัง  - ก่อสร้างผนัง ค.ส.ล. ความยาวรวม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จ้านวน  - สามารถระบายน้้า กองช่าง

ตล่ิงพังริมล้าห้วยลังกา ของดินตามแนวริมห้วย ท้ังสองข้าง 640.00 เมตร ระยะทาง ลงสู่ล้าคลองได้อย่างรวดเร็ว

 - ผนังล้าห้วยมีความคงทน

ดินไม่พัง

8 โครงการก่อสร้างผนัง  - เพ่ือป้องกันการพัง  - ก่อสร้างผนัง ค.ส.ล. ความยาวรวม -             -             50,000,000 50,000,000 50,000,000 จ้านวน  - ผนังริมคลองมีความ กองช่าง

ป้องกันตล่ิงพังริมคลองละงู ของดินตามแนว 500.00 เมตร ระยะทาง แข็งแรง คงทน ดินไม่พัง

ริมคลองละงู ล้าคลองไม่ต้ืนเขิน

น้้าไหลได้ดี

9 โครงการเสริมผนัง  - เพ่ือป้องกันการพัง  - เสริมผนังกันน้้า ค.ส.ล. -             -             40,000,000 40,000,000 40,000,000 จ้านวน  - เสริมผนังกันน้้า กองช่าง

กันตล่ิงริมคลองละงู ของดินตามแนวริมคลอง ความยาวรวม 500 เมตร ระยะทาง ริมคลองให้มีความ

ละงู แข็งแรง คงทน

 - เพ่ือป้องกันน้้าท่วม  - ป้องกันน้้าท่วม

ในพ้ืนท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการออกแบบ  - เพ่ือจ้างศึกษา  - พัฒนาปรับปรุงเสาไฟฟ้าใต้ดิน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ้านวนแห่ง  - เมืองมีความเป็นระเบียบ กองช่าง

ความเหมาะสมการพัฒนา ออกแบบความเหมาะสม ภายในเขตเทศบาลต้าบลก้าแพง เรียบร้อย

ปรับปรุงเสาไฟฟ้าใต้ดิน การพัฒนาปรับปรุง  - แบบแปลนการปรับปรุง  - มีแบบแปลนใช้ในการ

เสาไฟฟ้าใต้ดิน เสาไฟฟ้าใต้ดิน พัฒนาปรับปรุงระบบ

เสาไฟฟ้าใต้ดิน

11 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดิน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 จ้านวนแห่ง  - เมืองมีความเป็นระเบียบ กองช่าง

ใต้ดิน ใต้ดิน สร้างเมืองให้มี ภายในเขตเทศบาลต้าบลก้าแพง เรียบร้อย

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือปรับปรุง 1. ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมเพ่ิมเติม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน  - สวนสาธารณะเทศบาล กองช่าง

ภายในสวยนสาธารณะ สวนสาธารณะ 2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานท่ี ต้าบลก้าแพงมีภูมิทัศน์

เทศบาลต้าบลก้าแพง ให้สวยงาม น่าพักผ่อน 3. ติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง ด้าเนินการ ท่ีสวยงาม เหมาะแก่การ

4. ท้าการถมดินคูน้้า พักผ่อนหย่อนใจ

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร

5. ศาลาพักผ่อนส้าเร็จรูป

จ้านวน 2 หลัง

6. ท้าการถมดินปรับพ้ืนท่ีบริเวณ

จัดสวน ขนาดกว้าง 17 เมตร

ยาว 27.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร

มีปริมาตร 467 ลูกบาศก์เมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

13 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า  - เพ่ือช่วยเพ่ิมแสงสว่าง  - ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างในถนน 21,315,000 21,315,000 21,315,000 21,315,000 21,315,000 จ้านวนจุด  - มีไฟฟ้าแสงสว่าง กองช่าง

ประติมากรรมภายในเขต บนถนนในเวลากลางคืน สายหลัก จ้านวน 76 จุด ท่ีติดต้ัง ท่ีช่วยเพ่ิมแสงสว่าง

เทศบาลต้าบลก้าแพง ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ ถนนสายหลักช่วยให้

สามารถในการมองเห็น ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร

ท่ีชัดเจนข้ึน ได้อย่างปลอดภัย คล่องตัว

และช่วยในการมองเห็น

ในเวลากลางคืนได้ดีข้ึน

14 โครงการพัฒนาแหล่ง  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ  - ก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล. หนา 0.10 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน  - ประชาชนมีเคร่ืองเล่น กองช่าง

ท่องเท่ียวเชิงนันทนาการ รองรับด้านการท่องเท่ียว เมตร มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 80.00 พ้ืนท่ี นันทนาการท่ีได้มาตรฐาน

จังหวัดสตูล บริเวณสวน  - เพ่ือการบริหารจัดการ ตารางเมตร  ( ตร.ม.)  - นักท่องเท่ียว

สาธารณะเทศบาลต้าบล และเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  - ก่อสร้างพ้ืนทรายล้างสี มีพ้ืนท่ี และประชาชนในพ้ืนท่ี

ก้าแพง  - เพ่ือส่งเสริม ไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร จ้านวนจุด เกิดความประทับใจ

การออกก้าลังกายให้แก่  - จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก้าลังกาย ท่ีติดต้ัง

ประชาชน กลางแจ้งจ้านวน 20 จุด

15 โครงการพัฒนาแหล่ง  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ  - ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 -             -             10,000,000 10,000,000 10,000,000  จ้านวน  - มีแหล่งท่องเท่ียวเชิง กองช่าง

ท่องเท่ียวเชิงนันทนาการ รองรับด้านการท่องเท่ียว เมตร มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 9,500 พ้ืนท่ี นันทนาการเพ่ือให้

จังหวัดสตูล บริเวณสวน  - เพ่ือการบริหารจัดการ ตารางเมตร (ตร.ม.) ประชาชนได้พักผ่อน

สาธารณะเทศบาลต้าบล และเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  - ก่อสร้างพ้ืนทรายล้างสี มีพ้ืนท่ี และได้ท้ากิจกรรมต่างๆ

ก้าแพง และบริเวณเข่ือน  - เพ่ือส่งเสริม ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร  - มีสถานท่ีออกก้าลังกาย

กันตล่ิง การออกก้าลังกายให้แก่ ท่ีเหมาะสมในเชิง

ประชาชน นันทนาการเพ่ือให้
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งบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือให้มีถนนไว้ใช้  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -             -             6,500,000 6,500,000 6,500,000 จ้านวน  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แนวเข่ือนริมคลองละงู ในการคมนาคมท่ีสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย พ้ืนท่ี สะดวกในการสัญจรไปมา

ปลอดภัยและได้ 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า (ตร.ม.) และมีความปลอดภัย

มาตรฐาน 2,308 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ในชีวิตและทรัพย์สิน

9,232 ตารางเมตร

 - ถนนชุมชนประชาบ้ารุง

 - ถนนชุมชนซอยขนมจีน

 - ถนนสวนสาธารณะถึงถนนชุมชน

เทศบาล 6

 - ถนนฌานปสถานจีน-อิสลามชุมชน

บ้านออกพัฒนา

17 โครงการก่อสร้างเส้นทางป่ัน  - เพ่ือให้มีช่องทางว่ิง  - ก่อสร้างเส้นทางป่ันจักรยาน -             -             34,100,000 34,100,000 34,100,000 จ้านวน  - มีเส้นทางป่ันจักรยาน กองช่าง

จักรยานเพ่ือสุขภาพ ส้าหรับจักรยานและ ความยาว 2,080 เมตร ระยะทาง เพ่ือสุขภาพในสวน

รอบสวนสาธารณะเทศบาล ออกก้าลังกาย รอบสวนสาธารณะเทศบาลต้าบล จ้านวน สาธารณะเทศบาลต้าบล

ต้าบลก้าแพง  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนก้าแพง จุดติดต้ัง ก้าแพง

และแนวคลองละงู ออกก้าลังกาย  - ติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย  - มีเคร่ืองออกก้าลังกาย

กลางแจ้ง จ้านวน 28 ชุด กลางแจ้งส้าหรับบริการ

ประชาชนท่ีมา

ออกก้าลังกาย

ในสวนสาธารณะเทศบาล

ต้าบลก้าแพง
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18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือความสวยงามของเมือง - ปรับปรุงร้ัวบริเวณหน้าส้านักงาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ้านวน  -เกิดความสวยงามเหมาะสม กองช่าง

เมืองเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือการท่องเท่ียว ความยาวรวม 50.00 เมตร ระยะทาง กับความเป็นเมืองเพ่ือการ

 - เพ่ือแสดงถึงความเป็น  - ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนน ท่องเท่ียวและมีจุดเด่นให้เกิด

อัตลักษณ์ของเมือง สายหลัก ความยาวรวม 6,000 เมตร อัตลักษณ์ของเมือง

19 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้สนามฟุตซอลมี  - ปรับปรุงสนามฟุตซอล ติดต้ังหลังคา -               5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  สนามและ มีสนามฟุตซอลท่ีได้ กอง

สนามฟุตซอล สภาพแวดล้อมท่ีดีมีหลังคา คลุมสนามฟุตซอล พร้อมอัฒจันทร์ อัฒจันทร์ มาตรฐาน และเพ่ือรักษา การศึกษา

พร้อมอัฒจันทร์ คลุมสนามเพ่ือรักษาสภาพ ขนาด 32 เมตร x 46 เมตร จ้านวน สภาพพ้ืนสนาม และมี

พ้ืนสนามและมีท่ีน่ังส้าหรับ 1 ชุด อัฒจันทร์ส้าหรับผู้ร่วม

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และ แข่งขันและผู้เข้าชม

ผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตซอล

20 โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -          18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000  จ้านวน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี กองช่าง

เทศบาลต้าบลก้าแพง และพ้ืนท่ีสีเขียว ภายในสวนสาธาณะ ปริมาณงาน สีเขียว สภาพแวดล้อม

ภายในสวนสาธารณะ 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ท่ีด้าเนินการ มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

เทศบาลต้าบลก้าแพง เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน

เป็นการพัฒนาให้น่าอยู่ 3. งานเรียงหินขอบสระ

และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 4. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

6. ปรับปรุงสนามฟุตซอล

7. ปรับปรุงก่อสร้างห้องน้้าห้องส้วม

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า

ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต้าบลก้าแพง
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21 โครงการติดต้ังโคมไฟ 1. เพ่ือสร้างสภาพ 1. ติดต้ังโคมไฟแบบก่ิง -               4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  จ้านวน 1. มีสภาพแวดล้อมท่ีดี กองช่าง

แบบก่ิงเด่ียว สูง 9.00 เมตร แวดล้อมท่ีดี เด่ียว สูง 9.00 เมตร โคมไฟ 2. มีการป้องกันและ

บริเวณแนวเข่ือนริมคลอง 2. ป้องกันการเกิดปัญหา หมู่ท่ี 3 จ้านวน 25 ต้น ท่ีติดต้ัง ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน

ละงู หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 อาชญากรรม 2. ติดต้ังโคมไฟแบบก่ิง ในพ้ืนท่ี มีความปลอดภัย

เด่ียว สูง 9.00 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ท่ี 4 จ้านวน 71 ต้น

22 โครงการเรียงหินบ่อบ้าบัด 1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ เรียงหินบ่อบ้าบัดน้้าเสีย -               1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  จ้านวน ชุมชนขนมจีนมีบ่อบ้าบัด กองช่าง

น้้าเสีย ชุมชนขนมจีน บ่อบ้าบัดน้้าเสียให้ดีข้ึน ชุมชนซอยขนมจีน จ้านวน 2 บ่อ บ่อบ้าบัด น้้าเสียท่ีมีคุณภาพและมี

2.เพ่ือป้องกันน้้าท่วมล้น น้้าเสีย ความม่ันคง แข็งแรง

ขอบบ่อบ้าบัดน้้าเสีย

23 โครงการเจาะบ่อบาดาล 1. เพ่ือบรรเทาการ 1. บ่อบาดาล  จ้านวน 1 บ่อ -             552,000     552,000     552,000     -             จ้านวน บรรเทาการขาดแคลนน้้า กองช่าง

พร้อมก่อสร้างหอถังสูง ขาดแคลนน้้าส้าหรับ 2. หอถังสูง จ้านวน 1 หอ ปริมาณท่ี ส้าหรับใช้ในการเกษตร

ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร การใช้ท้าการเกษตร ด้าเนินการ ในช่วงฤดูแล้ง

ในช่วงฤดูแล้ง

2. เพ่ือให้ประชาชน

มีน้้าใช้ได้ตลอดท้ังปี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

24 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุง 1. ปรับปรุงลานคอนกรีต 3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  -             จ้านวนจุด 1. มีสวนสาธารณะ กองช่าง

สวนสาธารณะเทศบาล สวนสาธารณะให้มีความ โดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่ีสวยงามได้มาตรฐาน

ต้าบลก้าแพงเพ่ือการ สวยงาม น่าพักผ่อน กับผิวพ้ืนเดิม คอนกรีตเดิมความหนา  ผู้ใช้บริการมีความ

ท่องเท่ียว รวมเฉล่ีย 0.05 เมตร พ้ืนท่ีรวม ประทับใจ

ไม่น้อยกว่า 2,961 ตารางเมตร 2. มีสถานท่ีออกก้าลังกาย

2. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ท้าให้สุขภาพดี

เสริมเหล็ก หนา 0.05 เมตร 3. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี

กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร

3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

กว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 33.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยว่า 100.50 ตารางเมตร

4. รายการถมดิน ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

กว้างปากบ่อเฉล่ีย 7.00 เมตร 

กว้างก้นบ่อเฉล่ีย 3.50 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24 เมตร

หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม.



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5. ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า 400 เมตร

6. ท้าการติดต้ังแผ่นยางปูพ้ืน

จากยางพารา มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

400 ตารางเมตร

7. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือให้มีถนน  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก -             1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  จ้านวน ประชาชนมีถนน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส้าหรับใช้ในการ คอนกรีต ถนนสายในทอน ระยะทาง ส้าหรับการคมนาคม

ถนนสายในทอน คมนาคมท่ีสะดวก กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ท่ีสะดวกมากข้ึน

และมีมาตรฐาน ยาว 820 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,100 

ตารางเมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

26 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพ่ือแก้ไขปัญหา  - ก่อสร้างท่อระบายน้้าคอนกรีต -             -             136,300,000  136,300,000  136,300,000  จ้านวน  - การระบายน้้าภายใน กองช่าง

ระบายน้้าภายในเขต น้้าท่วม เสริมเหล็กส้าเร็จรูป ระยะทาง เขตเทศบาล จะมีความ

เทศบาลต้าบลก้าแพง  - เพ่ือการระบายน้้า ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร สะดวก รวดเร็วมากข้ึน

1. แยกมหาจันทร์ - ได้อย่างรวดเร็วและมี มอก.1166-2536 และมีบ่อพัก  - มีภูมิทัศน์เมือง

สะพาน 1 ประสิทธิภาพ ทุกระยะ 10.00 เมตร ท่ีสวยงาม

ความยาวรวม 810 เมตร  - เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ระยะทางรวมท้ังหมด 4 จุด

2. ถนนเทศบาล 2 - เมืองเพ่ือรองรับ ความยาวรวม 3,795 เมตร

แยกปากปิง อุทยานธรณีโลก

ความยาวรวม 305 เมตร

3. ถนนภายในส้านักงาน

เทศบาลต้าบลก้าแพง -

แยกมหาจันทร์ 

ความยาวรวม 360 เมตร

4. ถนนเทศบาล 9 -

สะพานพรุหมอ 

ความยาวรวม 1,100 เมตร

5. ซุ้มประตูเมือง -

ส้านักงานเทศบาลต้าบล

ก้าแพง

ความยาวรวม 1,220 เมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

27 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า  - เพ่ือให้มีโคมไฟฟ้า  - ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ -             -             50,000,000 50,000,000 50,000,000  จ้านวน  - มีระบบไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะระบบพลังงาน ระบบพลังงานทดแทน ด้านพลังงานทดแทนภายในเขต จุดติดต้ัง แสงสว่างบริเวณ

ทดแทนและการปรับปรุง ภายในเขตเทศบาล เทศบาลต้าบลก้าแพง จุดเส่ียงและภายใน

การลดการใช้ไฟฟ้าโดยใช้ ต้าบลก้าแพง เขตเทศบาลต้าบล

พลังงานทดแทน ก้าแพง

28 โครงการก่อสร้างเข่ือน  - เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง  - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง -             -             10,000,000 10,000,000 10,000,000  จ้านวน  - บริเวณสะพาน 2 กองช่าง

ป้องกันตล่ิงพังคลองละงู บริเวณสะพาน 2 ริมคลองละงู พร้อมประตู ระยะทาง มีผนังก้ันน้้าและมี

พร้อมประตูระบายน้้า  - เพ่ือให้มีประตู ระบายน้้า บริเวณสะพาน 2 ประตูระบายน้้า

บริเวณสะพาน 2 ระบายน้้าท่ีมีความ ความยาว 85 เมตร ท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง

คงทนแข็งแรง

29 โครงการขุดลอกคลอง  - เพ่ือระบายน้้าท่วม  - ขุดลอกคลองสะพาน 1 -             -             3,000,000  3,000,000  3,000,000  จ้านวน  - ระบายน้้าได้ 

สะพาน 1 ความกว้าง 15.0 เมตร จุดติดต้ัง ป้องกันการเกิดน้้าท่วม

ความยาว 700 เมตร

ลึก 4.50 เมตร 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

30 โครงการก่อสร้างถนน  - ท้าให้มีการคมนาคม  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -          -          3,000,000  -          -          ระยะทาง ในการคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง
ค.ส.ล.ชุมชนขนมจีน ท่ีสะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย
 (บริเวณบ่อน้้าเสียเช่ือมต่อ                                                                                                                                                                                                กว้าง 6.00 เมตร 
ถนนหลังตลาดสดเทศบาล) ยาว 318.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,908.00 ตารางเมตร

256,349,390  290,074,390  597,283,390  594,283,390  570,215,000  รวมงบประมาณ


