
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ 

รืไอง   ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ56๕ี  ปลีไยนปลง  ครัๅงทีไ ํ  
--------------------------------------- 

 

  ดຌวยองค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ    เดຌด านินการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  
ิพ.ศ. โ56แ – โ56๑ี  ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ ํ  พืไอ฿หຌป็นเปตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการ
จัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ่ กຌเขพิไมติมถึง ฉบับทีไ ๏ พ.ศ. โ5๒ํ  ขຌอ  
๎๎/ํ  ดยเดຌผานการพิจารณา฿หຌความหในชอบของสภาองค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือป็นทีไ
รียบรຌอยลຌว ฿นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยทีไ ไ ประจ าป ๎๑๒๎  ฿นวันทีไ  ๕  ดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 
โ5๒๎  ทัๅงนีๅพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาทຌองถิไนละตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไน
ตอเป 
 

  อาศัยอ านาจตามขຌอ  โโ  ิใี  หงระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไ่ กຌเขพิไมติมถึง ฉบับทีไ ๏ พ.ศ. โ5๒ํ จึงประกาศ฿ชຌผนพัฒนา
ทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ – โ56๑ี ปลีไยนปลง  ครัๅงทีไ ํ  ขององค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ  อ าภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาทຌองถิไนตอเป 
 

  จึงประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันทีไ   ๕   ดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. โ5๒๎  
 

 

 

 

ินายสนชัย  สังขศรีี 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ผนพฒันาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ56แ-โ56๕ี   
 ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ ํ  

 

 

 

 
องคก์ารบริหารสวนต าบลคลองกระบือ 

อ าภอปากพนงั  จังหวดันครศรธีรรมราช 

WWW.KLONGKRABUE.GO.TH 

http://www.klongkrabue.go.th/


 

ค าน า 

                  ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พ.ศ. โ5ไ่ ละกຌเขพิไมติมถึง ฉบับทีไ ๏ พ.ศ.25๒ํ ขຌอ 25 ก าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ชຌ
ผนพัฒนาทຌองถิไนป็นกรอบ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายพิไมติมละ
งบประมาณจากงินสะสม฿นชวงของผนนัๅน รวมทัๅงวางนวทางพืไอ฿หຌมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ครงการพัฒนาทีไก าหนดเวຌ฿นผนพัฒนาทຌองถิไน  

                  องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ  มีความจ าป็นตຌองจัดท าผนพัฒนาทຌองถิ่น ิพ.ศ. 
โ56แ-โ56๑ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ ํ  ดยปฏิบัติตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท า
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  พ.ศ.๎๑๐๘ ละกຌเขพ่ิมติม ฉบับที่ ๏ พ.ศ. ๎๑๒ํ  หมวด  ๐  
ขຌอ ๎๎/ํ  นืไองจากป้าหมายิผลผลิตของครงการีปลีไยนปลงเปละพ่ือ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌอง
ตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ ละพ่ือ฿หຌการ
บริหารงานมีความหมาะสมละมีประสิทธิภาพตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



สารบัญ 

               
           หน้า 

 

หตุผลความจ าป็น                    ํ 

บัญชีผนพัฒนาทຌองถิไน  ิพ.ศ.โ56แ – โ56๑ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ   ๎ – โ5      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หตุผลละความจ าป็น 

฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ. โ561-โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ ํ  
ขององค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ 

                   *********************************** 

                     องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือมีภารกิจส าคัญ฿นการพัฒนาทຌองถิไน฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นสวนรวม฿หຌดีขึๅนละเดຌมีการจัดท าละเดຌประกาศ฿ชຌ
ผนพัฒนาทຌองถิไน  ิพ.ศ. โ56แ-โ56๑ี  มืไอวันทีไ  ํ๐  มิถุนายน โ5๒๎  

                   องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ   มีความจ าป็น฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  

ิพ.ศ. โ561-โ56๑ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ ํ นืไองจากป้าหมายิผลผลิตของครงการีปลีไยนปลงเปละ
พ่ือ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿น
ชิงประจักษ ์ ละพ่ือ฿หຌการบริหารงานมีความหมาะสมละมีประสิทธิภาพตอเป ดยปฏิบัติตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.๎๑๐๔ ละกຌเข
พิไมติม ฉบับทีไ ๏ พ.ศ. ๎๑๒ํ  

                 ขຌอ ๎๎/ํ  พืไอประยชน์ของประชาชน  การปลีไยนปลงผนพัฒนาทຌองถิไน  ฿หຌป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ส าหรับองค์การบริหารสวนต าบล฿หຌสงรางผนพัฒนาทຌองถิไนทีไปลีไยนปลง
฿หຌสภาองค์การบริหารสวนต าบลพิจารณาตามมาตรา  ๐๒ หงพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร
สวนต าบล  พ.ศ. ๎๑๏๓  ดຌวย 

                 มืไอผนพัฒนาทຌองถิไนตามวรรคหนึไงเดຌรับความหในชอบลຌว  ฿หຌสงผนพัฒนาทຌองถิไนดังกลาว
฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนประกาศ฿ชຌ  พรຌอมทัๅงปຂดประกาศ฿หຌประชาชนทราบดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวันนับ
ตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนประกาศ฿ชຌ  

        

 

 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แแใี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

โใ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนางพัชรี ยอด
อินทร์  ิหมูทีไ  ๏ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง  ไ.เเ มตร    
ยาว  แโเ  มตร 
หนา เ.แ5  มตร                                                                                                                                                      

-- -- ใเ็ุเเเ ใเ็ุเเเ ใเ็ุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

แ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนางพัชรี ยอด
อินทร์  ิหมูทีไ  ๏ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

ผิวจราจร กวຌาง  ไ.เเ มตร  
ระยะทาง  ยาว แโเ.เเ มตร 
หนา  เ.แ5 มตร   พรຌอมถม
เหลทางหินคลุกกวຌาง ขຌาง
ละ เ.5เ มตร  หรือตามความ
หมาะสมของพืๅนทีไ ละตดิตัๅง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย  

-- -- โ้เุเเเ โ้เุเเเ โ้เุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเป ละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโ6ี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

่โ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนาตีน  

หมูทีไ  โ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน฿ชຌ
฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวกปลอดภยั
ยิไงขึๅน 

กวຌาง   6.เเ  มตร   
ยาว  82.00 มตร   
หนา  เ.แ5  มตร 

-- -- ใเ6ุ5แ6 ใเ6ุ5แ6 ใเ6ุ5แ6 
มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

โ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนาตีน  

หมูทีไ  โ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน฿ชຌ
฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวกปลอดภยั
ยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง 6.เเ  มตร 
ระยะทางยาว ่โ.เเ มตร 
หนา เ.แ5 มตร   พรຌอมถม
เหลทางหินคลุกกวຌาง ขຌาง
ละ เ.5เ มตร  หรือตามความ
หมาะสมของพืๅนทีไ ละตดิตัๅง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย 

-- -- ใแใุเเเ ใแใุเเเ ใแใุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ 

  
 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แแไี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

โ้ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนายจาย  
สุดกຌว ถึงริมคลอง
กาะพุด ๎ ิหมูทีไ ๑ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง  ไ.เเ มตร ยาว  
แโเ.เเ มตร  หนา เ.แ5 
มตร 
                                                                                                                                                                  

-- -- 307ุเเเ 307ุเเเ 307ุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

ใ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายบຌานนายจาย  
สุดกຌว ถึงริมคลอง
กาะพุด ๎ ิหมูทีไ ๑ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน฿ชຌ
฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวกปลอดภยั
ยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว  แโเ.เเ มตร 
หนา  เ.แ5 มตร   พรຌอมถม
เหลทางหินคลุกกวຌาง ขຌาง
ละ เ.5เ มตรหรือตามความ 

หมาะสมของพืๅนทีไ ละตดิตัๅง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย 

-- -- โ้เุเเเ โ้เุเเเ โ้เุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แแ5ี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

ใไ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายหลังมรุวัดสุขุม ถึง  
หมูทีไ  แโ   

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง  ไ.เเ มตร ยาว  
120  มตร   หนา เ.แ5 
มตร 
                                                                                                                                                                   

-- --  307ุเเเ 307ุเเเ 307ุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

ไ ครงการกอสรຌางถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายหลังมรุวัดสุขุม 
หมูทีไ 6 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว แโเ.เเ มตร 
หนา  เ.แ5 มตร   พรຌอมถม
เหลทางหินคลุกกวຌาง ขຌาง
ละ เ.5เ มตร  หรือตามความ
หมาะสมของพืๅนทีไ ละตดิตัๅง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย   

-- --  290ุเเเ 290ุเเเ 290ุเเเ มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโแี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

5่ ครงการกอสรຌางถนน
หินคลุกสายบางหมัน  
หมูทีไ  ้ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง  ไ.เเ มตร  ยาว 
แุเเเ  มตร ดย฿ชຌหินคลุก
ถมปรับระดับผิวจราจรเมนຌอย
กวา เ.แ5 มตร พรຌอมท าการ
กลีไยรียบตลอดสาย 

-- 

 

-- 

 

ใเ็ุเเเ ใเ ุ็เเเ 

 

-- 

 

มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

5 ครงการกอสรຌางถนน
หินคลุกสายบางหมัน  
หมูทีไ  ุ้แเ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง  ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว แุเเเ.เเ 
มตร หนาฉลีไย เ.แ5 มตร 
หรือตามความหมาะสมของ
พืๅนทีไ  ละติดตัๅงป้าย
ประชาสัมพันธ์
ครงการ จ านวน โ ป้าย  

-- 

 

-- 

 

ใ็ไุเเเ ใ็ไุเเเ 

 

-- 

 

มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์ 

  
 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโใี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

6้ ครงการบุกบิกถนน
สายหนຌาบຌานนาย
วิชียร  บุญรอด หมูทีไ  
แโ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง   ไ.เเ  มตร  ยาว 
ใเเ  มตร   หนา  เ.ใเ 
มตร 

-- 

 

-- 

 

แ5เุเเเ 
 

แ5เุเเเ 

 
 

แ5เุเเเ 
มีการบุกบิก
ถนนพิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

6 ครงการบุกบิกถนน
สายหนຌาบຌานนาย
วิชียร  บุญรอด หมูทีไ  
แโ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว  ใเเ.เเ มตร 
ยกระดับฉลีไยหนา เ.ใเ 
มตร หรือตามความหมาะสม
ของพืๅนทีไ ละติดตัๅงป้าย
ประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย 

-- 

 

-- 

 

แไ5ุเเเ 
 

แไ5ุเเเ 

 
 

แไ5ุเเเ 
มีการบุกบิก
ถนนพิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโใี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

โ5 ครงการยกระดับถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายหลังรงรียนบຌาน
ตรงบน  ิหมูทีไ ๐ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

 

กวຌาง  ไ.เเ มตร ยาว  
120  มตร   หนา เ.แ5 
มตร 
                                                                                                                                                                   

-- -- 307ุเเเ 307ุเเเ -- มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

็ ครงการยกระดับถนน
คอนกรีตสริมหลใก
สายหลังรงรียนบຌาน
ตรงบน  ิหมูทีไ ๐ี 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

 

ผิวจราจรกวຌาง  ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว  แโเ.เเ มตร 
หนา  เ.แ5 มตร   พรຌอมถม
เหลทางหินคลุกกวຌาง ขຌาง
ละ เ.5เ มตร  หรือตามความ
หมาะสมของพืๅนทีไ ละติดตัๅง
ป้ายประชาสัมพันธ์
ครงการ  จ านวน โ ป้าย                                                                                                                                                        

-- -- โ็ใุเเเ โ็ใุเเเ -- มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโไี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

็เ ครงการยกระดับถนน
สายบຌานนายชຌอย ด าศรี 
ถึงบຌานนางลียบ  หนูคง  
หมูทีไ  แใ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กวຌาง   ไ.เเ  มตร  ยาว 
ใเเ  มตร   หนา  เ.ใเ  
มตร 

-- 

 

-- 

 

โโ5ุเเเ -- 

 

-- 

 

มีการบุกบิก
ถนนพิไมขึๅน 
จ านวน แ  
สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

่ ครงการยกระดับถนน
สายบຌานนายชຌอย ด าศรี 
ถึงบຌานนางลียบ  หนูคง  
หมูทีไ  แใ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีถนน฿ชຌ
฿นการขนสงผลผลิต
ทางการกษตรละ
คมนาคมสะดวกปลอดภยั
ยิไงขึๅน 

ผิวจราจรกวຌาง ไ.เเ มตร 
ระยะทางยาว  ใเเ.เเ มตร 
ยกระดับฉลีไยหนา  เ.ใเ มตร 
หรือตามความหมาะสมของ
พืๅนทีไ ละติดตัๅงป้าย
ประชาสมัพันธ์ครงการ
จ านวน โ ป้าย  

-- -- โแุ้เเเ -- -- มีถนนทีไป็น
มาตรฐาน
พิไมขึๅน จ านวน 
แ  สาย 

ประชาชนมีถนน
฿ชຌ฿นการขนสง
ผลผลติทางการ
กษตรละ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิไงขึๅน 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโไี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

87 ครงการขยายขต
ประปาหมูบຌาน หมูทีไ  
แแ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
พืไอการอุปภค – 
บริภค 

ระยะทาง แุเเเ มตร ดย฿ชຌ
ทอ PE 100 PN 6.3 

สຌนผาศูนย์กลาง แแเ  
ม.ม. 

-- -- โ6เุเเเ -- 

 

-- 
มีการขยาย
ขตประปา
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  จุด 

ประชาชนมีนๅ า
พืไอการ
อุปภค-

บริภค 

กองชาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

9 ครงการขยายขต
ประปาหมูบຌาน หมูทีไ  
แแ 

พืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ า
พืไอการอุปภค – 
บริภค 

ดย฿ชຌทอ PE ชนิดความ
หนานนสูง PE 100 PN 6 
สຌนผาศูนย์กลาง แแเ  
ม.ม. ระยะทาง แุเเเ มตร 

-- -- ไโไุเเเ -- 

 

-- 
มีการขยาย
ขตประปา
พิไมขึๅน 
จ านวน แ  จุด 

ประชาชนมีนๅ า
พืไอการ
อุปภค-

บริภค 

กองชาง 
 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความดิม ิหนຌา แโ6  ี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

่แ ครงการทคอนกรีต
พรຌอมกันสาดศาลา
อนกประสงค์ หมูทีไ 
10 

พืไอป้องกันฝนสาดละ
พืไอความสะดวก฿นการ฿ชຌ
สถานทีไ 

กวຌาง   ๐.เเ  มตร   
ยาว  แโ.เเ มตร  -- 

 

-- 

 

แเเุเเเ -- 

 

-- 

 

มีการท
คอนกรีตละกัน
สาด 

จ านวน แ จุด 

สามารถป้องกันฝน
สาดละพืไอความ
สะดวก฿นการ฿ชຌ
สถานทีไ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  แ  การบริหารจัดการกษตรละอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร ละปน็มิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ไ  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ิระบบทรคมนาคม สาธารณูปภค  สาธารณูปการี 
ผนงาน  คหะละชุมชน 

ขຌอความ฿หม  

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

แเ ครงการทคอนกรีต
พรຌอมกันสาดศาลา
อนกประสงค์ หมูทีไ 
10 

พืไอป้องกันฝนสาดละ
พืไอความสะดวก฿นการ฿ชຌ
สถานทีไ 

ขนาดกวຌาง .็เเ มตร ยาว 
แโ.เเ มตร สูง ไ.่ ็ มตร 
หรือมีพืๅนทีไ฿ชຌสอยเมนຌอยกวา  
่ไ.เเ ตร.ม.  

-- 

 

-- 

 

แโใุเเเ -- 

 

-- 

 

มีการท
คอนกรีตละกัน
สาด 

จ านวน แ จุด 

สามารถป้องกันฝน
สาดละพืไอความ
สะดวก฿นการ฿ชຌ
สถานทีไ 

กองชาง 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  

 

 

 

 

 

บบ ผ.์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  ไ  พัฒนาคนชุมชนละสังคม฿หຌนาอยูขຌมขใง มัไนคงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ใ  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดຌานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผนงาน  การศึกษา 

  
ขຌอความดิม ิหนຌา แไ6 ี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

แใ ครงการปรับปรุง
ซอมซมอาคารศูนย์
ดใกลใก อบต. 
คลองกระบือ 

พืไอสดงอาณาขต
พืๅนทีไของศูนย์ดใกฯ
ละดูป็นสัดสวนขึๅน 

กอสรຌางรัๅวศูนย์พัฒนาดใก
ลใก อบต.คลองกระบือ 

โโเุเเเ โโเุเเเ โโเุเเเ โโเุเเเ โโเุเเเ รัๅวศูนย์พัฒนา
ดใกลใก 
จ านวน แ รัๅว 

ศูนย์พัฒนาดใก
ลใกมีอาณาขต
พืๅนทีไป็นสัดสวน
ยิไงขึๅน 

กอง 
การศึกษา/ 
กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ. ์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  ไ  พัฒนาคนชุมชนละสังคม฿หຌนาอยูขຌมขใง มัไนคงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ใ  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดຌานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผนงาน  การศึกษา 

 

ขຌอความ฿หม 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

       KPI 
ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561   โ56๎ โ563 2564 2565 

แ ครงการปรับปรุง
ซอมซมอาคารศูนย์
ดใกลใก อบต. 
คลองกระบือ 

พืไอ฿หຌศูนย์พัฒนาดใก
ลใกมีการปรับปรุง
ซอมซมอาคารทีไป็น
มาตรฐาน 

 

ดยท าการกอสรຌางป้ายศูนย์
พัฒนาดใกลใก จ านวน แ 
ป้าย รัๅวรอบอาคาร 
ระยะทาง แใแ.เเ มตร 
ประตูทางขຌา – ออกละ
ติดตัๅงป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน โ ป้าย 

-- -- 484ุเเเ -- -- มีการปรับปรุง
ซอมซม
อาคารศูนย์
ดใกลใก 
อบต.คลอง
กระบือ 
จ านวน แ 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาดใก 

มีการปรับปรุง
ซอมซมทีไดีขึๅน 

กอง 
การศึกษา/ 
กองชาง 

 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก ป้าหมาย ิผลผลิตของครงการี ปลีไยนปลงเปละพืไอ฿หຌการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน ตຌองสอดคลຌองกับครงการ ถูกตຌองตามหลักวิชาการทางชาง หลักการราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ มีความปรง฿ส฿นการก าหนดราคากลางละตรวจสอบเดຌ฿นชิงประจักษ์  
 

 

บบ ผ. ์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี  
 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  ไ  พัฒนาคนชุมชนละสังคม฿หຌนาอยูขຌมขใง มัไนคงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ใ  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดຌานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผนงาน  งบกลาง 
 

ขຌอความดิม ิหนຌา แไ่ี 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

KPI 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561 โ562 โ563 2564 2565 

1 ครงการพัฒนาระบบดูล
ระยะยาวดຌานสาธารณสุข
ส าหรับผูຌสูงอายุทีไมีภาวะ
พึไงพิง฿นพืๅนทีไต าบลคลอง
กระบือ 

พืไอดูลผูຌสูงอายุทีไมภีาวะ
พึไงพิง฿นระยะยาว 

ผูຌสูงอายุทีไมภีาวะพึไงพิง฿นพืๅนทีไ
ต าบลคลองกระบือ 

แโเุเเเ แโเุเเเ แโเุเเเ แโเุเเเ แโเุเเเ ผูຌสูงอายเุดຌรับ
การดูลอยาง
ทัไวถึง 

ผูຌสูงอายุทีไมี
ภาวะพึไงพิง
เดຌรับการดูล฿น
ระยะยาว 

สปสช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ผ. ์๎ 



รายละอียดครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ิพ.ศ.โ56แ – โ56๕ี ปลีไยนปลง ครัๅงทีไ แ 

 องค์การบริหารสวนต าบลคลองกระบือ อ าภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชทีไ  ไ  พัฒนาคนชุมชนละสังคม฿หຌนาอยูขຌมขใง มัไนคงตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.฿นขตจังหวัดทีไ ใ  การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิต 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดຌานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผนงาน  งบกลาง 
 

ขຌอความ฿หม 

ทีไ ครงการ วัตถุประสงค ์
ป้าหมาย 

ิผลผลติของครงการี 

งบประมาณละทีไผานมา ตัวชีๅวัด 

KPI 

ผลทีไคาดวา 
จะเดຌรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
โ561 โ562 โ563 2564 2565 

1 ครงการพัฒนาระบบดูล
ระยะยาวดຌานสาธารณสุข
ส าหรับผูຌสูงอายุทีไมีภาวะ
พึไงพิง฿นพืๅนทีไต าบลคลอง
กระบือ 

พืไอดูลผูຌสูงอายุทีไมภีาวะ
พึไงพิง฿นระยะยาว 

ผูຌสูงอายุทีไมภีาวะพึไงพิง฿นพืๅนทีไ
ต าบลคลองกระบือ 

ใเเุเเเ ใเเุเเเ ใเเุเเเ ใเเุเเเ ใเเุเเเ ผูຌสูงอายเุดຌรับ
การดูลอยาง
ทัไวถึง 

ผูຌสูงอายุทีไมี
ภาวะพึไงพิง
เดຌรับการดูล฿น
ระยะยาว 

สปสช. 

 

 

 

 

หมายหตุ : หตุผลการ฿นการปลีไยนปลงนืไองจาก  พิมพ์ขຌอมูล฿นสวนของงบประมาณผิดพลาดละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับจ านวนผูຌสูงอายุทีไมีภาวะพึไงพิง฿นพืๅนทีไ
ต าบลคลองกระบือ 

 

 

 
 

บบ ผ. ์๎ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


