
2.2 แนวทางการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐานและครอบคลมุทุกพืน้ที่

ตวัชีว้ดั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธท์ ีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงาน

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิผุ  -เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ชใ้นการ  -กอ่สรา้งถนนผวิจราจรหนิผหุนา 0.50 เมตร  -  - 839,000  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

ถนนตัดใหม่ คมนาคมทีส่ะดวก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

เลยีบคลองปากปิง ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,900.00 ตารางเมตร และปลอดภัย

 - ตดิตัง้ทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.  0.80 เมตร  - สามารถลดการเกดิ

ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 แหง่ อบุตัเิหตจุากการใชร้ถใชถ้นน

2 โครงการกอ่สรา้งถนน  -เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ชใ้นการ  - ถมดนิยกระดับถนนเดมิ  -  - 450,000  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

คอนกรตีเสรมิเหล็ก คมนาคมทีส่ะดวก  - กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. กวา้ง 5.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

สายเทศบาล 5 ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน ยาวประมาณ 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

เชือ่มตอ่สายบา้นควนใหญ่  - สามารถลดการเกดิ

อบุตัเิหตจุากการใชร้ถใชถ้นน

3 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ช ้  - กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล.  - 1,000,000  -  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

เทศบาล 8 ซอย 2 ในการคมนาคมทีส่ะดวก  - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ และปลอดภัย

1,132.00 ตารางเมตร

4 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ช ้  - กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล.  - 80,000  -  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

สายทา่นา-ประปา ในการคมนาคม  - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

ทีส่ะดวกปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ และปลอดภัย

และไดม้าตรฐาน 100.00 ตารางเมตร

5 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.  - เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ช ้  - กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล.  - 460,000  -  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

สายในทอน ซอย 1 ในการคมนาคมทีส่ะดวก  - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 153.50 เมตร  (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ และปลอดภัย

614.00 ตารางเมตร

6 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  - เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ช ้  - กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 400,000  -  - 411.00  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

สายเทศบาล 6 ในการคมนาคมทีส่ะดวก กวา้ง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 137.00 (งบ อปท.) ตร.ม. ในการคมนาคมทีส่ะดวก

(ซอยเอีย่มอทุศิ) ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 411.00 และปลอดภัย

ตารางเมตร 

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

เทศบาลต าบลก าแพง

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืงใหน้า่อยู่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1

 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 และ 8



ตวัชีว้ดั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธท์ ีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงาน

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สรา้งถนนหนิผุ  -เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ชใ้นการ  - กอ่สรา้งถนนหนิผ ุกวา้ง 4.00 ม. 300,000  -  - 248.00  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

ซอยตน้ไทร คมนาคมทีส่ะดวก ยาว 62.00 ม. หนา 1.00 ม. หรอืพืน้ที่ (งบ อปท.) ตร.ม. ในการคมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 248.00 ตร.ม. และปลอดภัย

8 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า  - เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม  - กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. ความกวา้ง 960,000  -  - 245.00  - ป้องกันการเกดิน ้าทว่ม กองชา่ง

สายเทศบาล 7/1  - เพือ่ปรับปรงุระบบ ภายใน 0.50 เมตร ความยาวรวมไมน่อ้ยกวา่ (งบ อปท.) ตร.ม. ฉับพลัน

ระบายน ้า 245.00 เมตร  - สามารถระบายน ้าไดด้ขี ึน้

9 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  -เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ชใ้นการ  - กอ่สรา้งถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  -  - 1,990,000  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

พรอ้มรางระบายน ้า คมนาคมทีส่ะดวก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

สายเทศบาล 7/2 ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา้ 885.00 ตารางเมตร และปลอดภัย

 - เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม  - ป้องกันกันการน ้าทว่ม

 - สามารถระบายน ้าไดด้ขี ึน้

10 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  -เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ชใ้นการ  - กอ่สรา้งถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  -  - 3,000,000  -  - ประชาชนมถีนนไวใ้ช ้ กองชา่ง

ขนมจนี (บรเิวณบอ่บ าบดั คมนาคมทีส่ะดวก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร (งบ อปท.) ในการคมนาคมทีส่ะดวก

น ้าเสยีเชือ่มตอ่ถนนหลัง ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน หนาเฉลีย่ 0.50 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ และปลอดภัย

ตลาดสดเทศบาล) 1,908.00 ตารางเมตร

11 โครงการปรับปรงุผวิจราจร  - เพือ่ใหไ้ดถ้นนทีม่สีภาพผวิ  - ปรับปรงุผวิจราจร โดยการปแูอสฟัลทต์กิ 1,300,000       -  - 502.00  - ท าใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นน กองชา่ง

ถนนเทศบาล 1 จราจรด ีใชส้ญัจรไปมา คอนกรตี ทับผวิจราจรเดมิถนนเทศบาล 1 (งบ อปท./ เมตร ในการสญัจรไดอ้ยา่งสะดวก

ไดส้ะดวกและรวดเร็ว ความหนาเฉลีย่ 0.05 ม. กวา้งเฉลีย่ 7.577 ม. งบอดุหนุนฯ) รวดเร็ว และมคีวามปลอดภัย

 - เพือ่ความปลอดภัย ยาว 502.00 ม.  - ท าใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน

ตอ่ผูใ้ชถ้นน

12 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า  - เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม  - กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร 700,000  -  - 70.00  - ป้องกันการเกดิน ้าทว่ม กองชา่ง

สายเทศบาล 7/1 เชือ่มตอ่  - เพือ่ปรับปรงุระบบ (งบ อปท.) เมตร ฉับพลัน

เทศบาล 5 ระบายน ้า  - สามารถระบายน ้าไดด้ขี ึน้

13 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  - เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม  - รางระบายน ้า กวา้งภายใน 30.00 400,000  -  -  -รางระบาย  - ป้องกันการเกดิน ้าทว่ม กองชา่ง

พรอ้มรางระบายน ้า  - เพือ่ใหม้ถีนนไวใ้ช ้ เซนตเิมตร ยาว 104.00 เมตร ทัง้ 2 ขา้ง (งบ อปท.) น ้า ยาว ฉับพลัน

บรเิวณบา้น นายจ าลอง ในการคมนาคมทีส่ะดวก  - กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 2.50 เมตร 104 ม.  - สามารถระบายน ้าไดด้ขี ึน้

สลักค า ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  - ถนน  - มถีนนในการคมนาคม

ยาว 52 ม.



ตวัชีว้ดั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธท์ ีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงาน

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการปรับปรงุพืน้ทีบ่รเิวณ  - เพือ่พัฒนาพืน้ทีใ่หเ้ป็น  - กอ่สรา้งหอถังสงู 7.20 ม. รับถังน ้า  - 1,000,000  -  - สามารถรองรับปรมิาณ กองชา่ง

หลังตลาดสดเทศบาล สถานทีพั่กขยะของ ไฟเบอรก์ลาส ความจไุมน่อ้ยกวา่ 2.5 ลบ.ม. (งบ อปท.) ขยะของตลาดสดในแตล่ะวนั

ตลาดสดเทศบาลและ จ านวน 2 ถัง ไดอ้ยา่งเป็นระบบ

มหีอ้งน ้าหอ้งสว้มไว ้  - กอ่สรา้งอาคารพักขยะ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. และถกูสขุลักษณะ

บรกิารประชาชน และ หรอืพืน้ที ่64.00 ตร.ม.  - ประชาชนไดใ้ชบ้รกิาร

มรีะบบประปาทีไ่ด ้  - กอ่สรา้งรัว้กอ่อฐิฉาบปนูเรยีน สงู 2.50 ม. หอ้งน ้าทีถ่กูสขุลักษณะ

มาตรฐาน ยาว 30.00 ม.

 - กอ่สรา้งรางระบายน ้า ค.ส.ล. กวา้งภายใน

0.30 ม. ยาว 30.00 ม.

0.30 ม. ยาว 30.00 ม.

15 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  - เพือ่เพิม่แสงสวา่งตาม  - ขยายเขตไฟฟ้าภายในชมุชนเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 1 ชมุชน  - เพิม่แสงสวา่งตาม กองชา่ง

อ าเภอละง ูในการขยายเขต ทอ้งถนนและสรา้งความ ต าบลก าแพงตามความจ าเป็นเรง่ดว่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทอ้งถนนท าใหป้ระชาชน

ไฟฟ้า ปลอดภัยในชวีติและ เกดิความปลอดภัยในชวีติ

ทรัพยส์นิประชาชน และทรัพยส์นิ

16 อดุหนุนการประปา  - เพือ่ใหป้ระชาชน  - ขยายเขตประปาภายในชมุชน 200,000 200,000 200,000 1 ชมุชน  - ประชาชนมนี ้าประปา กองชา่ง

สว่นภมูภิาคอ าเภอละงู มนี ้าประปาใชอ้ยา่งท่ัวถงึ เขตเทศบาลต าบลก าแพงตามความจ าเป็น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ใชใ้นการอปุโภค

ในการขยายเขตประปา เรง่ดว่น และบรโิภค

17 โครงการตดิตัง้เสา  - เพือ่เพิม่แสงสวา่ง  - จ านวน 15 ชดุๆ ละ 250,000 บาท 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5 ชดุ  - ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

POST TOP ภายในเขตเทศบาลต าบล (จัดท าโครงการปีละ 5 ชดุ) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปลอดภัยในชวีติและ

สงู 10 เมตร ก าแพง ทรัพยส์นิ

 - เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์  - มภีมูทัิศน์ทีด่ขี ึน้

18 โครงการกอ่สรา้งรัว้ ค.ส.ล.  - เพือ่ป้องกันทรัพยส์นิ  - กอ่สรา้งรัว้ ค.ส.ล. ความยาวรวม  -  - 500,000  -  - สถานทีม่คีวามสวยงาม กองชา่ง

บรเิวณศนูยส์าธารณสขุชมุชน ภายในศนูยส์าธารณสขุ 135.00 เมตร (งบ อปท.) เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

เทศบาลต าบลก าแพง ชมุชนเทศบาลต าบลก าแพง  - ป้องกันทรัพยส์นิและ

และเพิม่ความสวยงาม สิง่ของภายในศนูยฯ์ 

ของสถานที่ มใิหส้ญูหาย

19 โครงการกอ่สรา้งทีท่ าการ  - เพือ่ใหม้ทีีท่ าการชมุชน  - กอ่สรา้งอาคาร คสล. ชัน้เดยีว 800,000  -  - 1 หลัง  - มทีีท่ าการชมุชน กองชา่ง

ชมุชนขนมจนี ส าหรับใชเ้ป็นสถานทีใ่นการ กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (งบ อปท.) ส าหรับจัดกจิกรรมตา่งๆ

จัดกจิกรรมตา่งๆ และ และประชมุปรกึษาหารอื

ประชมุปรกึษาหารอื ภายในชมุชน

ภายในชมุชน



ตวัชีว้ดั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 2558 2559 2560 (KPI) ผลลพัธท์ ีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงาน

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

20 โครงการขดุลอกหว้ยตะเคยีน  - เพือ่การระบายน ้าไดอ้ยา่ง  - ขดุลอกล าหว้ย ความยาวประมาณ  -  - 500,000 580 เมตร  - สามารถระบายน ้าลงสู่ กองชา่ง

รวดเร็ว น ้าไมท่ว่มขังเป็น 580.00 เมตร (งบ อปท.) ล าคลองไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เวลานา

21 สมทบเงนิเขา้รว่มโครงการ  - เพือ่เป็นศนูยก์ารจัดการขยะ  - กอ่สรา้งศนูยก์ าจัดขยะมลูฝอย 5,285,500       -  - 1 แหง่  -เทศบาลและ อปท.ใกลเ้คยีง กองชา่ง

กอ่สรา้งศนูยก์ าจัดขยะ มลูฝอยรวมโดยเทศบาลก าแพง และสิง่ปฏกิลูอบบครบวงจร (งบ อปท.) 21 แหง่ มศีนูยก์ าจัดขยะฯ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิลูแบบ เป็นแกนน าในการจัดตัง้ศนูย์ อ าเภอละง ู(ระยะที ่1)  - สามารถก าจัดขยะไดอ้ยา่ง

ครบวงจร อ าเภอละงู ซ ึง่มอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รายละเอยีดตามแบบแปลน/ ถกูวธิแีละถกูสขุลักษณะ

(ระยะที ่1) ของอ าเภอละง ูอ าเภอทุง่หวา้ ขอ้มลูทีเ่ทศบาลต าบลก าแพง  - สามารถรองรับขยะมลูฝอย

ทา่แพ อ าเภอควนกาหลง เสนอขอรับการสนับสนุน ไดใ้นระยะยาว

 - เพือ่กอ่สรา้งศนูยก์ าจัดขยะ งบประมาณ  - ประชาชนมคีณุภาพชวีติ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิลูแบบครบวงจร ทีด่ขี ึน้

ทีถ่กูสขุลักษณะสามารถรองรับขยะ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิลูไดเ้พยีงพอ

ในอนาคต

 - เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้มของ

ทอ้งถิน่ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลฯ

22 โครงการปรับปรงุอาคารตลาดสด - เพือ่ใหม้อีาคารทีไ่ดม้าตรฐาน  - ปรับปรงุฝ้าเพดาน หลังคาอาคาร  -  - 300,000  -  - มตีลาดสดทีไ่ดม้าตรฐาน กองชา่ง

เทศบาลต าบลก าแพง (ชัน้ 2) สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตลาดสด ชัน้ 2 (งบ อปท.) เป็นตลาดสดน่าอยูน่่ามอง

 - เพือ่ใหม้สีถานทีจั่ดประชมุ  - ปรับปรงุหนา้ตา่งรอบ อยา่งยั่งยนื

อบรมตา่งๆสถานทีอ่อกก าลังกาย อาคารตลาดสด  - มสีถานทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ 

และใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์  - ตดิตัง้พัดลมโคจร จ านวน 10 ตัว เชน่ ประชมุ อบรม และ

 - ทาสอีาคารตลาดสดเทศบาล สถานทีอ่อกก าลังกายทีไ่ด ้

มาตรฐาน สะอาด มคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

และถกูสขุลักษณะ

11,695,500 4,090,000 9,129,000รวมงบประมาณ


