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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับ

การศึกษากับการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นโดยการจัดแสดงผล

งานและคายวิชาการของเด็กเยาวชนใน

โรงเรียน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดย

บูรณาการกับการศึกษา

กับการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 โรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยบูรณาการกับ

การศึกษากับการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น

โรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยบูรณาการกับ

การศึกษากับการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

2 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหมีความพรอมทั้งทางกายภาพและใช

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยการ

ทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

กองการศึกษาฯ

3 การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ

บุคลากรใหเปนมืออาชีพและยกวิทย

ฐานะใหสูงขึ้น

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

พัฒนาครูและบุคลากร

ใหเปนมืออาชีพและยก

วิทยฐานะใหสูงขึ้น

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาครู

และบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพและยกวิทยฐานะ

ใหสูงขึ้น

โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาครู

และบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพและยกวิทยฐานะ

ใหสูงขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน

เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา

ตามหลักการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 โรงเรียนไดรับการ

พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาตามหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

โรงเรียนไดรับการ

พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาตามหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย

เรียนรูงานศิลปกรรมและการแสดงใน

ทองถิ่น/โรงเรียน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดตั้งศูนยเรียนรู

งานศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

เยาวชนในตําบล 180,000 180,000 180,000 180,000 จัดตั้งศูนยเรียนรูงาน

ศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

จัดตั้งศูนยเรียนรูงาน

ศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสงเสริมและชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปดเทอมเขาทํางาน

เพื่อสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

เยาวชนในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ไดรับการสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

ไดรับการสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

กองการศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ

กิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนรู

ชุมชนตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

และชวยเหลือกิจกรรม

การเรียนรูของศูนยการ

เรียนรูชุมชนตําบลปาก

ชอง

ประชาชนในตําบล 60,000 60,000 60,000 60,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนและชวยเหลือ

กิจกรรมการเรียนรูของ

ศูนยการเรียนรูชุมชน

ตําบลปากชอง

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนและชวยเหลือ

กิจกรรมการเรียนรูของ

ศูนยการเรียนรูชุมชน

ตําบลปากชอง

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

จัดหองสมุดการเรียนรู

ประชาชนในตําบล 180,000 180,000 180,000 180,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

กองการศึกษาฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนเตรียมความ

พรอมจัดการศึกษาระดับอนุบาลอายุ 

3-5 ป

เพื่อสงเสริมการเรียน

การสอนแกเด็กเล็ก

เด็กเล็กในตําบล 60,000 60,000 60,000 60,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) และอาหารกลางวันเด็กเล็กและ

เยาวชนในตําบลปากชอง

เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

เล็กและเยาวชนในตําบล

เด็กเล็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กเล็กและเยาวชนใน

ตําบลไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน

เด็กเล็กและเยาวชนใน

ตําบลไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน

กองการศึกษาฯ

11 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน

ตําบลปากชอง

เพื่อรองรับกับความ

ตองการและจํานวนเด็ก

เล็กกอนวัยเรียนที่มี

จํานวนเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชอง

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ไวดูแลอยางพอเพียง

เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ไวดูแลอยางพอเพียง

กองการศึกษาฯ

12 โครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดย

บูรณาการกับการศึกษา

กับการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

และจัดการศึกษาแบบ

มีสวนรวม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ปากชอง

150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กไดรับการสนับสนุน

การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดย

บูรณาการกับการศึกษา

กับการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น

เด็กไดรับการสนับสนุน

การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดย

บูรณาการกับการศึกษา

กับการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

13 โครงการสงเสริมการบริหารงานศูนยเด็ก

เล็ก

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมี

ศักยภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

60,000 60,000 60,000 60,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

14 โครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ใหแก

เยาวชนตําบลปากชอง

สงเสริมการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เยาวชนตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนตําบลปากชอง

ไดรับการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เยาวชนตําบลปากชอง

ไดรับการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

15 โครงการประเภททุนการศึกษาสําหรับ

ผูดูแลเด็ก

เพื่อจายเปน

ทุนการศึกษาสําหรับ

ผูดูแลเด็กเล็ก ตาม

นโยบาย หรือระเบียบ 

กฎหมายของกระทรวง

 กรม อปท.

ครู ศพด. ของ อบต.

ปากชอง

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครู ศพด. ที่

ไดรับทุนการศึกษา 

และจบการศึกษา มา

เพื่อดูแลเด็ก ใน ศพด. 

อบต.ปากชอง

จํานวนครู ศพด. ที่

ไดรับทุนการศึกษา 

และจบการศึกษา มา

เพื่อดูแลเด็ก ใน ศพด. 

อบต.ปากชอง

กองการศึกษาฯ

15 4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ

เพื่อสงเสริมการ

ดํารงชีวิตเสริมสราง

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ

ประชาชน 22 หมู 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําเอาแนวพระราชดําริ

มาใชในการดํารงชีวิต

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําเอาแนวพระราชดําริ

มาใชในการดํารงชีวิต

สํานักปลัด

2 โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน ยุวชนไดความรู

ทางดานการเกษตร

เยาวชน 22 หมู 60,000 60,000 60,000 60,000 ยุวชนทั้ง 22 หมู ได

ความรูทางดาน

การเกษตร

ยุวชนทั้ง 22 หมู ได

ความรูทางดาน

การเกษตร

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาการจัดตั้งจุดถายทอด

เทคโนโลยีทางดานการเกษตรในตําบล

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกร

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22หมู 

ไดรับความรูเพื่อ

นํามาใชในการเกษตร

ประชาชนทั้ง 22หมู 

ไดรับความรูเพื่อ

นํามาใชในการเกษตร

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานจัดตั้ง กองทุน/ธนาคารอาหาร

เพื่อชุมชนในตําบลปากชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีอาหาร

ปลอดภัยที่ผลิตจาก

แหลงน้ําในหมูบาน 

บริโภคอยางเพียงพอ 

และสามารถจําหนาย

เปนรายได

ประชาชน 22 หมู 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนทั้ง 22หมู 

สามารถพึ่งตนเองได

ประชาชนทั้ง 22หมู 

สามารถพึ่งตนเองได

สํานักปลัด

แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีรายไดจาก

เกษตรกรรม

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

5 0 0 0 510,000 510,000 510,000 510,000



เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลปากชอง

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ตําบลปากชอง

100,000 100,000

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

 ตําบลปากชอง

เพื่อใหจํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวใน

ตําบลปากชอง

100,000 100,000

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการคนหาและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหม  ตําบลปากชอง

เพื่อพัฒนาและคนหา

แหลงทองเที่ยวใหม

คนหาและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหม

100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

1. ยุทธศาตรพัฒนาการทองเที่ยว

1.1 แนวทางในการพัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธร     

     ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว

1.2  แนวทางการคนหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



1. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว

1.3  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเขาแหลงทองเที่ยวและปายบอกทาง

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งปายบอกทางเพื่อ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และ 

ปายแผนที่หมูบาน และปายหมูบาน

เพื่อประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว  และ

หมูบาน ในตําบล

ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวในเขต อบต.

และปายหมูบานและ

ปายแผนที่หมูบาน ใน

ตําบล

1,000,000 1,000,000

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว

1.4 การพัฒนา การเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

ตําบลปากชอง

เพื่อเพิ่มจํานวน

นักทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวตําบลปาก

ชองผานตามสื่อตางๆ

50,000 50,000

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว

1.5 การพัฒนาการสรางเครือขายการทองเที่ยว / ศูนยประสานการทองเที่ยว

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานการ

ทองเที่ยว ในตําบลปากชอง

เพื่อจัดตั้งศูนย

ประสานงานการ

ทองเที่ยว แก

นักทองเที่ยว

จัดตั้งศูนยประสานงาน

การทองเที่ยวในตําบล

ปากชอง

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.1  แนวทางการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมพนักงานและสมาชิก

สภา อบต.ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของทองถิ่นในการ

บริหารจัดการที่ดี

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.

500,000 500,000

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการ

พัฒนาทองถิ่นในกลุมตางๆ ของ

ประชาชนตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของทองถิ่นในการ

บริหารจัดการที่ดี

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.  ,ผูนํา

ชุมชน

500,000 500,000

3 โครงการจัดซื้อ โตะ ,เกาอี้ ,บอรด และ

เต็นท หรือเต็นทที่จอดรถเคลื่อนที่ เพื่อ

ใชในงานสาธารณะประโยชน

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของทองถิ่นในการ

บริหารจัดการที่ดี

ตําบลปากชอง 500,000 500,000

2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.1  แนวทางการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



4 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  เครื่องมือ เครื่องใช

ในการปฏิบัติงานของ ทองถิ่น

เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 

ตางๆ เชน กระดาษ 

หมึกพิมพ โตะ เกาอี้  

คอมพิวเตอร กลอง

ถายรูป ตูเอกสาร ทีวี 

น้ํามัน  อะไหลอุปกรณ

ฯลฯ

1,000,000 1,000,000

5 จางเหมาบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

เชน  คาเย็บหนังสือ  

เขาปกหนังสือ และ

คาจางบริการ เชน คา

จางเหมาแบกหาม

สัมภาระ  หรือรายจาย

อื่นๆ เกี่ยวกับเหมา

บริการ

500,000 500,000

2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.1  แนวทางการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

6 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

เพื่อบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ 

 ครุภัณฑ ตางๆ  ที่มี

สภาพชํารุดทรุดโทรม 

หรือตองรักษาใหอยูใน

สภาพดี

500,000 500,000

7 โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาดาน

กฎหมายทองถิ่นสําหรับผูบริหาร  

สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล

เพื่อปองกันมิใหเกิด

การทุจริตในทุกๆ ดาน 

และมีความเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น  พนักงานสวน

ตําบล

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



8 โครงการเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายที่ใช

ในชีวิตประจําวัน

เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน

กฎหมายที่ใชใน

ชีวิตประจําวันใหผูบริหาร

 สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา

ชุมชน ประชาชนในตําบล

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น ผูนําชุมชน 

ประชาชนในตําบล

50,000 50,000

9 อุดหนุนโรงเรียนภายในตําบลปากชอง เพื่อสงเสริมสนับสนุนใน

ดานการศึกษา เพื่อให

เยาวชนในตําบลปากชอง

 มีศักยภาพพรอมในทุก

ดาน

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

ในตําบล

300,000 300,000

2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.1  แนวทางการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

10 อุดหนุนหนวยงานกิ่งกาชาดอําเภอหรือ

กาชาดจังหวัด

เพื่อใหการชวยเหลือแก

ผูประสบภัย หรือผู

ยากไร ที่ตองการไดรับ

ความชวยเหลือ

ประชาชนในตําบล 10,000 10,000

11 โครงการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นใน

ทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ในทุกๆ ดาน เพื่อ

พัฒนาทองถิ่น และ

บุคลากรที่ทํางานให

ทองถิ่น

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการเพิ่ม

ศักยภาพ

500,000 500,000

12 โครงการนโยบายของรัฐ เพื่อดําเนินโครงการ

ตางๆ ที่เปนนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวง 

กรม จังหวัด อําเภอ

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

 ประชาชนในตําบล

500,000 500,000

13 โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน

ประเพณีวัฒนธรรม ของอําเภอปากชอง

เพื่อดําเนินการหรือ

สนับสนุน อําเภอปาก

ชอง

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

 ประชาชนในตําบล

10,000 10,000

2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการกระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.

50,000 50,000

2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.3  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมะสมกับความเปนไทย สอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและอบรมบุคลากร

พรอมทั้งประชาชน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานอื่นๆ

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

และบุคลากรและ

ประชาชนใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับ

หลักการบริหาร

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณ

บุคลากรของ อบต. 

รวมถึงประชาชน

100,000 100,000

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2.   ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

2.4  แนวทางการพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข

เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความเปน

ประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมทางการเมือง

ประชาชน ตําบลปาก

ชอง

50,000 50,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย

เปาหมาย

2560 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการเกษตร

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการลงทุนแกกลุมอาชีพ

ตางๆ

เพื่อใหประชาชนไดมี

การพัฒนาฝมือ ในการ

ประกอบอาชีพตางๆ

ตอไป

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

220,000 220,000

2 โครงการพัฒนาดานการผลิต รายได 

และการมีงานทํา โดยการฝกอบรม 

สงเสริมอาชีพ และจัดแปลงสาธิตดาน

การเกษตรในตําบล

เพื่อใหประชาชนไดมี

ความรูในดานการผลิต 

รายไดสูชุมชน

มีการสนับสนุนโครงการ

 1 ครั้ง

50,000 50,000

3 โครงการฝกอบรม สงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนและกลุมสตรีแมบาน

เพื่อใหกลุมสตรี แมบาน

ไดรับการอบรมสงเสริม

ดานอาชีพตางๆ

มีการสนับสนุน

โครงการทั้งหมด 22 

กลุม

100,000 100,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ

เพื่อสงเสริมการ

ดํารงชีวิตเสริมสราง

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ

ประชาชน 22 หมู 100,000 100,000

2 โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน ยุวชนไดความรู

ทางดานการเกษตร

เยาวชน 22 หมู 60,000 60,000

3 โครงการพัฒนาการจัดตั้งจุดถายทอด

เทคโนโลยีทางดานการเกษตรในตําบล

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกร

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานจัดตั้ง กองทุน/ธนาคารอาหาร

เพื่อชุมชนในตําบลปากชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีอาหาร

ปลอดภัยที่ผลิตจาก

แหลงน้ําในหมูบาน 

บริโภคอยางเพียงพอ 

และสามารถจําหนาย

เปนรายได

ประชาชน 22 หมู 250,000 250,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีรายไดจาก

เกษตรกรรม

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

50,000 50,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.3  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน/การมีงานทํา

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชม

ชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน

เพื่อสงเสริมอาชีพและ

พัฒนาสินคาชุมชน/

ตลาดชุมชน/รานคา

ชุมชน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

2 โครงการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อแปรรูป

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของประชาชน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร

และปศุสัตว

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีรายได

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

4 โครงการจัดหางานใหกับประชาชนผู

วางงานในตําบล

เพื่อจัดหางานใหกับผู

วางงาน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.4  แนวทางการพัฒนาเพิ่มความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม/สินคาชุมชน

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาเพิ่มความเขมแข็งดาน

การเกษตรกรรม/สินคาชุมชน ตําบล

ปากชอง

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ดานการเกษตรกรรม/

สินคาชุมชน

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ดานเกษตรกรรมและ

สินคาชุมชน ตําบลปาก

ชอง

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2 โครงการสงเสริมและชวยเหลือในการ

จัดที่ทํากินใหแกประชาชนในตําบลปาก

ชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลสามารถพึ่งพา

ตนเองได

ประชาชน 22 หมู 1,000,000 1,000,000

3 โครงการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน แก

ประชาชนในตําบล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลสามารถพึ่งพา

ตนเองได

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ใหแก

เยาวชนตําบลปากชอง

สงเสริมการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เยาวชนตําบลปากชอง 50,000 50,000

2 โครงการจางครูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูในเด็กและเยาวชน

ตําบลปากชอง

เพื่อใหจํานวนครู

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียนในตําบล

เยาวชนในตําบลไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

200,000 200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.6  แนวทางการพัฒนาสรางเครือขายสินคาชุมชน/ศูนยประสานสินคาชุมชน

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสรางเครือขายสินคาชุมชน/

ศูนยประสานสินคาชุมชน

เพื่อเสริมสราง

ความสามารถทาง

เศรษฐกิจและบรรเทา

ปญหาความยากจน

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000

2 โครงการสงเสริมการทํางานของกลุมสตรี

 และอสม. เพื่อเปนสวัสดิการ

เพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของ อาสาสมัคร

ประชาชนตําบลปากชอง 100,000 100,000

3.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน

3.7  แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิกส

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาของ

ชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิกส

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.1 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆในทองถิ่นและชุมชน

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ในทองถิ่นและชุมชน

เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ใน

ทองถิ่นและชุมชน

มีการสนับสนุนโครงการ

 1 ครั้ง

500,000 500,000

2 โครงการสงเสริมและปองกันอากาศเปน

พิษภายในหมูบานในตําบลปากชอง

เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษ

มีการสนับสนุนโครงการ 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.2  แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม  และการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนยกําจัดขยะรวมภายในอําเภอ

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลรวมและ

การจัดตั้งศูนยกําจัด

ขยะระดับอําเภอ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

2 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและ

โรงเรียนในเขตพื้นที่

เพื่อสงเสริมการแยก

ขยะ และนําขยะที่ใช

แลวมาเพิ่มมูลคาโดย

การนําฝากกับธนาคาร

ขยะของชุมชน

กอตั้งธนาคารขยะ

ประจําตําบล

50,000 50,000

3 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อมีภาชนะใสขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

พื้นที่ตําบลปากชอง 300,000 300,000

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.3  แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในชุมชนและทองถิ่น 

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

และน้ําเสียรวมในตําบลปากชอง

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียใน

ชุมชนและทองถิ่น

พื้นที่ตําบลปากชอง 500,000 500,000

2 โครงการสงเสริมและบําบัดน้ําเสียใน

หมูบาน

เพื่อกําจัดน้ําเสียใน

ชุมชนและทองถิ่น

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.4  แนวทางการจัดการ การบํารุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่ปาไม การใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน เพื่อจัดการ การ

บํารุงรักษาและการเพิ่ม

พื้นที่ปาไม การใช

ประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

2 โครงการลดการเผาตอซังหลังการเก็บ

เกี่ยว

เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบล

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

3 โครงการวันรักษตนไมประจําปแหงชาติ เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบล

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000

4 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5 โครงการปลูกตนไมยืนตนเพิ่มและ

อนุรักษปาในที่สาธารณะประโยชน

เพื่อจัดการ การ

บํารุงรักษาและการเพิ่ม

พื้นที่ปาไม การใช

ประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.5  แนวทางการสนับสนุนและรณรงคประชาสัมพันธในทองถิ่นรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงาน เพื่อสงเสริมการ

ประหยัดพลังงาน

รณรงคประชาสัมพันธ 

การประหยัดพลังงาน

50,000 50,000

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.6  แนวทางการปลูกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูและความเขาใจในการอนุรักษและสงเสริมการคนหาสิ่งอื่น  

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ

และสงเสริมการคนหา สิ่งอื่น ในทองถิ่น

ไปทดแทนพลังงาน

เพื่อปลูกจิตสํานึกใน

การอนุรักษและ

สงเสริมการคนหาสิ่งอื่น

 ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน

4.7  แนวทางการเผยแพร/ประชาสัมพันธ/อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและระดับสากล

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร/ประชาสัมพันธ/

อนุรักษมรดกทางธรรมชาติและระดับ

สากล

เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.1 แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1  

(ซอยบานนายชวย ศรีนครินทร)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

280,000 -

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางทุกซอยที่

เปนถนนหินคลุก หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

ทุกซอย กวาง 4 ม. ยาว

รวม 700 ม.

- 980,000

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 

(เขาบานยายแจม)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.

- 15,000

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 

(เขาบานนางพัฒนา อัมพร)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

- -

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก      (ซอย

บานนายสมเกียรติ์ สายพลกลาง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3.50 ม. * ย. 100 ม. - 30,000

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง     (ซอย

บานปากลวย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 150,000 -

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง      (โคง

บานนางบุญชู – บานนางทุเรียน) หมูที1่

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 120 ม. - 170,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(บริเวณภู

ลองลม) 300*5 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 300 ม. - -

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยภู

ลองลม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 420,000 -

10 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอซอย

บานโสม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - 420,000

11 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

เปรมจิต - บานนายอํานาจ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3 ม. * ย. 300 ม. - 500,000

12 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนางป

ยะพร) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 50 ม. - 120,000

13 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

เชื่อมหนองมะคา) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 1,500

 ม.

     2,700,000 -

14 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุมบาน

เหนือ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. - 900,000

15 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

เชื่อมหนองสวอง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม.* ยาว 400 ม. - -

16 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยซากา)

 พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

4 ม. * 210 ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา

- 500,000



17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายประมุข) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 400 ม. 120,000 -

18 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2 

(คุมหนองกลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

5,500,000 -

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 

(สายบานลุงฉุง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก

กวาง 4 ม. ยาว 3,000 

ม.

900,000 -

20 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอมทอ

ลอดระบายน้ํา หมูที่ 2 (คุมหนองคุม)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 5 ม. ยาว 1,200 

ม.

2,300,000 -

21 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 2 

(คุมหนองเสนนอก)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 3,500 

ม.

- -

22 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่   2 

(บานนายพูน  คุมหนองกลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง กวาง

 4 ม. ยาว 1,500 ม.

- -

23 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หนอง

ฟกทอง – ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 500 ม. 100,000 -

24 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนางนม

 – บานนายณรงค) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. 70,000 -

25 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานตามูล) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - 420,000



26 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมวาง

ทอลอดระบายน้ํา (บานนายบุญทัน-

บานนายทองคํา คัมภิรานนท) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 150 ม. 350,000 -

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (จากแยก

ถนนใหญ-บานนางประมวล) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มี การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. 100,000 -

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บริเวณ

บานนายรําพึง)ระยะ 300ม. หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - -

29 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ปาก

ทางบานผูใหญบุญยัง – บานนายรําพึง) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. - -

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (คุมหนอง

กลางดง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

1,000,000 -

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หนอง

ฟกทอง - ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 500 ม. 150,000 -

32 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. - -

33 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. - -

34 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. - -



35 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เสน

เชื่อมหมูที่ 21) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 300 ม. 100,000 -

36 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 

(ซอยบานนายมงคล มาตรจันทึก)

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 30,000

37 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 

(ซอยบานนางมะลิ)

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 30,000

38 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 

(บริเวณซอย 4 ตอจากเดิม)

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 250,000

39 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย อ.

ประยูร คุณามาส) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - -

40 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 10) 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4  ม. * ย. 200 ม. - 450,000

41 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(แยกซอย 

11 – บานนางแบง หมื่นศรีจันทร) หมูที่

 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. - -

42 โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยบาน

นางสมใจ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - 250,000

43 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายแปลก ดวงสุวรรณ – บานนางพวน)

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -



44 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นางสมัย งามพรอม – บานนางสะอาด 

ฉิมทิม) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

45 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายประวิตร งามพรอม – คลอง) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

46 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายปลูก ดวงสุวรรณ – บานนาง

สมหมาย ดวงสุวรรณ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

47 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

หมอบุญสง – บานผูการ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

48 โครงการกอสรางถนน คสล.(ขางบาน

นายพวง – บานางนอย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

49 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เขาบาน

ครูโรจณี) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - -

50 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บาน

ปลัดคลองมวง-นางกันยา)หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. - -

51 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(ซอย 11 )

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 120 ม. - 50,000

52 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(ซอยบาน

นายชัย กาญจนขจรศักดิ)์ หมูที3่ ระยะ 

100 ม.

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. 30,000 -



53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นางรัม ราจันทึก) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. - 30,000

54 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอย 4 

เชื่อม ซอย 5) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. - 30,000

55 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสนหลัก

หมูบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 2,500 ม. 3,500,000 -

56 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 2,500 ม. - -

57 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 4 

จากตนซอยลงไป) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 250 ม. - -

58 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 4 

(หนาบานนางสมกลีบ-บานนายประเสริฐ

 บุญอึ่ง)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว  200 ม.

- 300,000

59 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอหมูที4่(ซอยลุงตี๋-อางเก็บน้ํา)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

พรอมวางทอ  กวาง 4 

ม. ยาว 500 ม.

- -

60 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 4 

(ซอยวัดดวงด)ี

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. - 150,000

61 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 

(บันไดมา – กลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 5000 ม. - -



62 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอจาก

บานนายประสงค – บานนายสุนีย) หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - 900,000

63 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยวัด

ดวงด)ี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. - -

64 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

ซอยไทยรา(คุมบานตาสุข) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. - 1,000,000

65 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยสุข

สําราญ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - -

66 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ฟารม

วัวครูโตง-บานนายประสงค แกวระหัน) 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 120 ม. 200,000 -

67 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 

(ทางรถไฟ – สะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 5,000 

ม.

1,300,000 -

68 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนา

แจว – คอกวัวลุงเทียบ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. 800,000 -

69 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(แยก

ซอยผูใหญประมาณ-บานนายประสงค 

แกวระหัน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 1,800,000 -

70 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายประจวบ - บานนางสําเภาและบาน

นายกระรอก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. - 800,000



71 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 

(บานนางบุญเลิศ)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาว 180 ม.

400,000 -

72 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่5(

ซอยระหวางบานนายยวงกับบานนาง

พุมพวง)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 4ม.ยาว 50 ม.

80,000 -

73 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที5่(

ซอยขางฮอลิเดยปารคเขาใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 700 ม.

220,000 -

74 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 

(ซอยบานนายคาน)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.

- -

75 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานปาปุย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. - 600,000

76 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

โอโซน ซอย 1) (บานคุณเตา) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก.       ก. 4 ม. * ย. 200 

ม.

300,000 -

77 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

นายนาค) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก.       ก. 4 ม. * ย. 250 

ม.

- 350,000

78 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานปาปุย

 ซอย 1) ก.3ม. ย.50ม. หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 50 ม. - 120,000

79 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยลุง

ไสว) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 450 ม. - 140,000



80 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย 1) 

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. 400,000 -

81 โครงการซอมแซมถนน คสล. (ซอยบาน 

ส.อบต.แหมม) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 250,000 -

82 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - หนองสวอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 450 ม. 700,000 -

83 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - คลองตาลอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1,450 ม. 2,600,000 -

84 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แลนดบ

รีซ ซอย 1,2,3,4) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ยาวรวม 800

 ม.

- 1,200,000

85 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - หนองนอย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. * ย. 650 ม. - -

86 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  หมูที่ 6 

(หนองอีเหลอ-หนองใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 6ม.ยาว 1,000 ม.

- 2,200,000

87 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 

(คุมบานใหมเชื่อมบานหนองยาง)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม.ยาว 1,800 ม.

- 530,000

88 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมฝง

ทอ หมูที่ 6 (บานนายบุญเหลือฟารม)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

พรอมฝงทอ กวาง 4 ม.

 ยาว 600 ม.

1,000,000 -



89 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 

(บานนายประดิษฐ เชื่อมหมู 22)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 1,800 

ม.

- -

90 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 6 

(ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

3,500,000 -

91 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 

(บานนายคําภา – คุมปาองุน) 1,500 x 4

 ม.

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง  4 ม. ยาว 1,500

 ม.

- -

92 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 

(บานนายแดง สิทธิปญญา) 100 x 4 ม.

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - -

93 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

หนองอีเหลอ – บานโนนสมบูรณ) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง  5 ม. ยาว 1,000

 ม.

- -

94 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน

นางกุหลาบ) 4 x 200 ม.หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - -

95 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นางจํารัส) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. - -

96 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 3,000 

ม.

- -

97 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 3,000 

ม.

- -



98 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย 3)

 หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 150 ม. 250,000 -

99 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยทิศ

ตะวันออก หลังวัด) รอบริจาคที่ดิน หมูที่

 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

 ก. 6 ม. * ย. 180 ม. - 60,000

100 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยภู

น้ําออม) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 500 ม. 1,000,000 -

101 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุมพญา

เย็น) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - -

102 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายสุวรรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.

- -

103 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 

(ซอยสนธยาฟารม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 300ม.

150,000 -

104 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยไรนายประสิทธิ์)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง กวาง

 5ม.ยาว3,500ม.พรอม

วางทอ1จุด

- -

105 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายจวน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 3 ม. ยาว 1,000 

ม.

- -

106 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายพจน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 3 ม. ยาว 1,000 

ม.

- -



107 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 8 

(เขาวัดหนองตาแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- -

108 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมลุง

แบะ)  1,000 ม.หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

1,800,000 -

109 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน

นางแตน)  2 กม.หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

- -

110 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (คุมลุงบัติ)

หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 

ม.

- -

111 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (สี่แยก - 

ซอยนายเสรี)หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - 1,000,000

112 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบานลุง

ไพศาล) ระยะทาง 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 1000 ม. - -

113 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยเขาไร

นายบัว บุญม)ีระยะทาง 1000ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 1000 ม. - 200,000

114 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอจาก

เสนสี่แยกเดิม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5  ม. * ย. 1000 ม. 1,800,000 -

115 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (หนองตา

แกวเชื่อมหนองใหญ) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6  ม. * ย. 3000 ม. - 6,500,000



116 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

สมคิด) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 50,000 -

117 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยนาย

สําลี) 500 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. - -

118 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

เสรี – ลุงแตว) 400 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. - -

119 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ทางเขาวัด

ธรรมดาราม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. 180,000 -

120 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยลุง

จรูญ) ระยะ 600 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 600 ม. - -

121 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยยาย

กองจิตร)  หมูที่ 8 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - -

122 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ซอยนาย

สมัย จูฑะรัตน) ระยะ 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 200,000 -

123 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ซอยนายวี

ระ) ระยะ 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 200,000 -

124 โครงการกอสรางลาดยาง (ซอยนายเสรี

ตอจากลาดยางเดิม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1,000 ม. - -



125 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยนาย

สมควร) ระยะ 500 ม. หมูที่ 8 รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 150,000 -

126 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยปา

แวน) ระยะ 700 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. - -

127 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

สมัย ธนุศร) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3 ม. *  ย. 100 ม. 50,000 -

128 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. - -

129 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. - -

130 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3 ม. *  ย. 100 ม. - -

131 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

บานนางเจียว)หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 450,000 -

132 โครงการทําไหลทางขึ้นถนน (บานนาย

จัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 0.30 ม. * ย. 50 ม. - -

133 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยแม

ทองยอย) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. 80,000 -



134 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยนาย

แดง  ขุนอินทร) หมูที่ 9 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - -

135 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยนาย

เหนง) หมูที่ 9  รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 250,000 -

136 โครงการกอสรางถนนลาดยางตอจาก

ลาดยางเดิม (ซอยบานคุณบุญญิศา) หมู

ที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 100 ม. 250,000 -

137 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

4,500,000 -

138 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

6,800,000 -

139 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

6,800,000 -

140 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสนบาน

นางเจียว บริเวณหลังวัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 450 ม. 650,000 -

141 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10(

เขาแคบ–ไรทอสี) ระยะ1,000 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

- 200,000

142 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ทาง

หลวง – เคบิ้น) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. 5,500,000 -



143 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

มะลิ-บานนายประจวบ) 4*30 ม. หมูที่ 

10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 30 ม. - -

144 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมสาม

พี่นอง)3*100 ม. หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 3 ม. * 100 ม. 150,000 -

145 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

นิ่ม - บานนางพเยาว) หมูที่ 10 รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - -

146 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

โก - เขตเทศบาล) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 -

147 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

ทองใบ - ติดที่วัด) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 150 ม. - -

148 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. 8,500,000 -

149 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. - -

150 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

จําลอง) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 600 ม. - -

151 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยกบานผูใหญ - เขาแคบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 1,800,000 -



152 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 11 

(ปากซอย-บานพักคนงาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

1,800,000 -

153 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 

(คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง5 ม.ยาว 1,500ม.

- -

154 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

ผูชวยนอม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - 300,000

155 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณวันนา อินธิบาล) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 50 ม. - 80,000

156 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอมฝง

ทอระบายน้ํา(ซอยบานคุณลพ รัตน

วิเศษ) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมฝงทอระบายน้ํา

330,000 -

157 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณจีระศักดิ์ แตงจันทึก) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - -

158 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณสัมฤทธิ์ สองจันทึก) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. - -

159 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณมนูญ บุญกลึง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - 150,000

160 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยเขา

วัดเกาะอุทะการาม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 600 ม. 1,200,000 -



161 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

คุณมนูญ บุญกลึง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - 35,000

162 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมวาง

ทอ (บริเวณกองอาหารสัตว ซอย

บานพักนางลาวัลย เจริญยิ่ง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - 2,200,000

163 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยคุณ

ฉัตรชัย จันทรา) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. - 800,000

164 โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมวาง

ทอระบายน้ํา (หนาสถานีบํารุงพันธุ - 

ตีนสะพานหนองสาหราย) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - -

165 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

บานพักกองอาหารสัตวเชื่อมหมูที่ 17) 

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม.

- -

166 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12 

บริเวณโคงรถไฟ (คอกวัว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- -

167 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12 

(บานนายนพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 3.50 ม. ยาว 500

 ม.

- -

168 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยพอมี

 อุปถัมท) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 6 ม. * ย. 400 ม. 850,000 -

169 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 12 

(ตอจากบานผูชวยดาว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 700,000 -



170 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

โคงรถไฟ(คอกวัว)) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 300 ม. - 150,000

171 โครงการกอสรางถนนลาดยางตอจาก

ลาดยางเดิม (ซอยปูเล็ก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 300 ม. 350,000 -

172 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 3000 ม.

- -

173 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 3000 ม.

- -

174 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 13 

(คุมรวมสุขซอย 2)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.

- -

175 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 13 

(บานนางสมปอง – บานนายประสิทธิ์)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง  5 ม.ยาว 500 ม.

- 900,000

176 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เปนบาง

จุด หมูที่ 13 (คุมรวมสุข)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง  5 ม.ยาว 1,000 

ม.

- 1,800,000

177 โครงการซอมแซมไหลถนน หมูที่ 13 

(คุมกลางบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมไหล

ถนนลาดยาง กวางขาง

ละ 1.50 ม.ยาว 500 ม.

- 900,000

178 โครงการถนนลาดยาง (ซอยฝายบาน

นายตอย) 300 ม.หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. - -



179 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 13 

(ซอยบานนายดามพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 3 ม. ยาว 100 ม.

- -

180 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุม

สมบูรณ) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.1500 ม. - -

181 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

บานนางบังอร) 100 ม. หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - -

182 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

บานนางสมร) 100 ม. หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 50,000 -

183 โครงการขยายไหลทาง (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.ขางละ 0.50 ม. * ย.

รวม 2,000 ม.

- 1,200,000

184 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 13 

(ซอยนายฉะออน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 150,000 -

185 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

- -

186 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

- -

187 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที1่3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

- 3,500,000



188 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

3,500,000 -

189 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน

นายนอย เพชรมล หมูที่ 13

3*300 ม. ก. 3 ม. * ย. 300 ม. 500,000 -

190 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 14 

(บริเวณคุมสังคมใหม เชื่อมหมู 14 – หมู

 15)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- 300,000

191 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 14 

(ซอยนายเฉลิม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- -

192 โครงการขยายไหลถนนชวงทางโคง หมูที่

 14 (บริเวณบานนายแดง (ปาสะเดา))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายดานละ 1.50 ม. 

ยาว 100 ม.

- -

193 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 14 

(ซอยบานนางลําพูน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - -

194 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 14 

(ซอยบานนายเฉลียว) รอบริจาคเปนที่

สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - -

195 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 14 

(บริเวณวัดเขาสามตา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 850 ม. - 250,000

196 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

หลังวัดเขาสามตา)หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 50,000



197 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานตานอย) 100 ม.หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - -

198 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมสังคม

ใหม - เขตเทศบาลสีมามงคล

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ1000 ม. 1,800,000 -

199 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสนบาน

ลุงผิน - บานคุณบานชื่น) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - -

200 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 -

201 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 -

202 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - 4,200,000

203 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - 4,200,000

204 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 15 

(ซอยบานยายริม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- 800,000

205 โครงการขยายไหลทาง หมูที่ 15 (สาม

แยกฟารมมาสวางใจ-บานนายสวย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง

ถนนลาดยาง ก.ขางละ 

2.00 ม.ย. 500 ม.

- -

206 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 15 

(ทางเขาสํานักสงฆลําใบดก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.

- 150,000



207 โครงการซอมแซมไหลทาง หมูที่ 15 

(ตลอดเสนทางหมู 15)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 1 ม. ยาว 

2,000 ม.

- -

208 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 15 

(เชื่อมหมู 14) ระยะ 1 กม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

- -

209 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 15 

(บานนายชาญ) ระยะ 100 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 30,000 -

210 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายสุภา)หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - 500,000

211 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (หลังบอ

แกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 200 

ม.

300,000 -

212 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายณัฐพงศ) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5  ม. * ยาว 200

 ม.

- 600,000

213 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายโดง) ก.4 ม. ย.700 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 700 

ม.

1,540,000 -

214 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายโดง) ก.4 ม. ย.700 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 700 

ม.

250,000 -

215 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยวัด

ถ้ําพรหมยาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 100 ม. - 60,000



216 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง พรอม

ทอลอดระบายน้ํา(ซอยฟารมมาสวางใจ

 – บานนายสวย)หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม. ย.900ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา

1,500,000 -

217 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายสาคร) ก.4 ม. ย.30 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม. ย.30 ม. - -

218 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน และภายในหมูบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,800,000 -

219 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานนางอนงค) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. - -

220 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,800,000 -

221 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. - 5,500,000

222 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. - -

223 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 16 

(ซอยบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

- 600,000

224 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 16 

(ตอจากบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว  300 ม.

- 500,000



225 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

ดานกักสัตว)หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 600,000 -

226 โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอม

กอสรางรางระบายน้ํา (ซอยรักกลาง)หมู

ที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

600,000 -

227 โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอม

กอสรางรางระบายน้ํา (ซอยบานนาย

รักษ)หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.

พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

400,000 -

228 โครงการขยายไหลถนน (ปากทางเขา

หมูบาน ประมาณ 15 ม.) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 1 ม. ยาว 

15 ม.

- -

229 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

สรางรางระบายน้ํา (เสนหนาบานปาดอน

 - บานสุบิน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

600,000 -

230 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000 -

231 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - -

232 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - -

233 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - -



234 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยบานแดง-บานเอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ยาว 200 ม.

- 500,000

235 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(เสนกลางบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 3000 ม.

- -

236 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยบานอูด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- 500,000

237 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานนางนอย สิงดา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.

- -

238 โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยมาดี 2)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนน คสล. 

กวาง .4 ม. ยาว 400 ม.

900,000 -

239 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานยายสุวรรณ – วัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. - -

240 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานนางสละ-วัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 

241 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

โชคพิทักษ (บริเวณบานดาบเลิศ))หมูที่ 

17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 

242 โครงการกอสรางถนน คสล.  (บริเวณ

บานลุงบุม) พรอมรางระบายน้ํา หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 300,000



243 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

ตาดิษฐ) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 250,000 -

244 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนเชื่อม

บานไร  หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. 250,000 -

245 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เสนเชื่อม

ซอยประปา  หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. 400,000 -

246 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยมาดี 1

 หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. 150,000 -

247 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 7 

สันติสุข หมูที 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. - - 

248 โครงการซอมแซมถนน โดยการปูผิวลาด

ยางทับ (ซอยโกดังเสียงเจริญ) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. - - 

249 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.5 ม. ยาว 1500

 ม.

- - 

250 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.5 ม. ยาว 1500

 ม.

- 4,000,000

251 โครงการขยายไหลทาง (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.ขางละ 0.5 ม. ยาว 

1500 ม.

- 900,000



252 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดวงดี 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 150 ม. - - 

253 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยปูโตยา

มาก หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 40 ม. - - 

254 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพี่แต 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 30 ม. - - 

255 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 18 

(ซอยธนากร 1,3)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.

2,500,000 -

256 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 18 

(ขางตึกเหมราช)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 600 ม.

- - 

257 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยลุง

พล) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. 60,000 - 

258 โครงการขยายไหลทาง (ซอยธนากร) 

หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางเฉลี่ยขางละ 1 ม. 

ยาว 400 ม.

- 300,000

259 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยตน

มะคา – คลอง) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4ม.  ย. 280 ม. - -

260 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. - -



261 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. - -

262 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. - -

263 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยปา

เง็ก(สุดซอย) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม.  ย. 300 ม. 500,000 -

264 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมราง

ระบายน้ํา (บริเวณบานดาบสุกิจ) หมูที่ 

18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม.  ย. 300 ม. 800,000 -

265 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่19(

ซอยผูใหญเกา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง4ม.ยาว200ม.

- -

266 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 19 

(ทางเขาวัดเขารวก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 450 ม.

630,000 -

267 โครงการกอสรางถนนลาดยาง     หมูที่

19(คุมเขารวก-สามแยกยาโม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 400 ม. 600,000 -

268 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 19 

(คุมซับสมบูรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- 600,000

269 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(ซอยเสริมสุข)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

80,000 -



270 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(อดีตผูใหญเสนห – บานนายนอย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- 150,000

271 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(เขาซอยลุงสมศรี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม.

100,000 -

272 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(ทางเขาบานลุงบุญสง ออนชําน)ิ 

ระยะทาง 200 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 3.50 ม. ยาว 200

 ม.

- 60,000

273 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานคุณ

แมว – ม. 8)หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

- -

274 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แยกยา

โม – สุดเขตตําบล)หมูที1่9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 500,000 -

275 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

วิสูตร – บานอาจารยวิรัตน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - -

276 โครงการขยายไหลถนน หมูที่ 19 (เสน

ติดกับทองสมบูรณคลับ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 1 ม. ยาว 500 ม. - -

277 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานยานงค) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 150 ม. 260,000 -

278 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(หลังบาน

ผูใหญ) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - -



279 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 8,000,000 -

280 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. - 4,000,000

281 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 14,000,000 -

282 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. - 7,000,000

283 โครงการลาดยางทับถนนเสนเดิม (ไร

ทองสมบูรณ - บานนางอุไร ฤทธิชัย ) 

หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1200 ม. 1,700,000 -

284 โครงการขยายไหลทางโดยการลงหิน

คลุก หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง ขางละ 1

 ม.

- 700,000

285 โครงการขยายถนน คสล. หมูที่ 20 

(ซอยบานผูใหญแฉลม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายถนน คสล.กวาง

ขางละ 1.00 ม.ยาว  

500 ม.

- -

286 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 20 

(ซอยบานยายธร – บานลุงผิน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

- -

287 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 20 

(สี่แยกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลํา

ทองหลาง – คุมสวนผัก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 450,000 -



288 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ม.20 - 

หนองฟกทอง) 3 กม.หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

- -

289 โครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลถนน - 300,000

290 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานยาย

ทอน – บานนายวสันต) หมูที2่0

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - 420,000

291 โครงการกอสรางถนน ลาดยาง (บาน

นายสมปอง ธูปจันทึก) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

4 * 100 ม. - -

292 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 1,500,000 -

293 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานลุง

จํารัส - บานปาใบ) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. 700,000 -

294 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายสวาง - บานนางชําเรือง) หมูที 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 280,000 -

295 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(คอ

สะพาน - บานนายแกว ทองลัด) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. - -

296 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ทาง

หลวง - บานลุงจํารัส) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 200 ม. - -



297 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยก - บานนางบุญลอม) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - -

298 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายหนูพูน - ถังประปา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 280,000 -

299 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายสุเทพ มณีศรี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.

- -

300 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายอุทัย-คุมเขาสวอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

920,000 -

301 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายทองหลอ-บานนายสมพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.

- -

302 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(จาก ม.6 -บานนางเหมือน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว  2,000

 ม.

- -

303 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 21 

(ทางเขาไรบุญประเสริฐ-ทางเขาไรนาง

จําลอง เผาพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 

ม.

- -

304 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(จากปอมยาม-บานเสริม รังสี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  200 ม. - 200,000

305 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง พรอมทํา

กําแพงปากทอ (ม.6 – คุมบานนาง

เหมือน)หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

300,000 -



306 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

นายประสิทธิ์ – นางมณีรัตน) 500 ม. 

หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 900,000 -

307 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานพอ

ใหญทุย) 250 ม. หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 250 ม. 350,000 -

308 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานนางสาวอาภาพร วิโรจน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. - -

309 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. - -

310 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. - -

311 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. - -

312 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. - -

313 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

บานพอกุล) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 250 ม. - -

314 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาง

จําลอง เชื่อม ม.2) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

300,000 -



315 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยไร

นายทองมัด บุญเลี้ยงมา) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

- -

316 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายถวิล) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - 70,000

317 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บานนาง

หนูจร – บานฝรั่ง) กวาง 4 ม. ยาว 

1,000 ม.หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

- -

318 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนาย

สุบิน – ม.6) กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.

หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 

ม.

- -

319 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนาง

แกว – สวนปา) กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.

- -

320 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

รัตนประภา – บานทินกร) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 400 ม. 700,000 -

321 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ศาลา

ปฏิบัติธรรม – บานนายเสรี) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 280,000 -

322 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

นายมงคล) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 420,000 -

323 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

สามแยกบานผูชวย) 200 ม. หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 200 ม. - -



324 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (จากลาด

ยางเดิม - บานนายอรรถพงษ)  หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. 200,000 -

325 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (แยกไร

นางสมหมาย - ไรนางสายรุง)  หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. - -

326 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยกเขาไปบานโนน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - -

327 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บานนาย

ฝรั่ง - ไรนายถวัลย) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. - -

328 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน)หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 2,200,000 -

329 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. - -

330 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 1,400,000 -

331 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. - -

332 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

15,000 ม.

27,000,000 27,000,000



333 โครงการซอมแซมถนน คสล.ภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

15,000 ม.

13,500,000 13,500,000

334 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาวรวม 

50,000 ม.

75,000,000 75,000,000

335 โครงการซอมแซมถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาวรวม 

50,000 ม.

37,500,000 37,500,000

336 โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

2,000,000 2,000,000

337 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

1,000,000 1,000,000

338 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง กวาง

 4 ม. ยาวรวม 10,000 

ม.

800,000 800,000

339 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

400,000 400,000

340 โครงการกอสรางทางเทา ภายในหมูบาน

 หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางทางเทา ตั้งแต

หมูที่ 1 - 22

600,000 600,000

341 โครงการกอสรางเสนทางจักรยาน 

ภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางเสนทาง

จักรยาน ตั้งแตหมูที่ 1 -

 22

600,000 600,000



342 โครงการกอสรางไหลทาง ถนนภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางไหลทางถนน 

ภายในหมูที่ 1 - 22

3,000,000 3,000,000

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.1 แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอระบายน้ําเสีย หมูที่ 3 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 3,500 ม. พรอม

บอพัก คสล.

- -

2 โครงการวางทอระบายน้ํา (หนาบาน

นายสมมิตร) หมูที่ 3

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 100 ม. พรอมบอ

พัก

- -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 4 

(วัดคลองตาลอง-หนาสถานีรถไฟ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 300 - -

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 4 

(หนาบานนายประสิทธิ์ ลูไธสง)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 60 ซม. ยาว 200

 ม.

700,000 -

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (สามแยก

 - ซุมหนาวัด) หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 60 ซม. ยาว 200

 ม.

700,000 -

6 โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กรางระบาย

น้ํา หมูที่ 5 (จากสะพาน – รร.บาน

หนองมะคา)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ตะแกรงเหล็ก ขนาด 

0.50 ม. ยาวรวม 550 ม.

- -

7 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5 

(ภายใน อบต. เชื่อมกับหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- 750,000

8 โครงการวางทอพรอมบอพัก (หนาราน

ซากุระ – สะพาน) หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ Ø 1.20 ม. ยาว 

100 ม.

- -

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอม

ตะแกรงเหล็ก (ซอยบานนายอู) หมูที่ 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 100 ม. 350,000 -

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (วัด

หนองอีเหลอ - บานนายอู) หมู 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 150 ม. - 550,000

11 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมู 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- 750,000



12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา    (ใต

โรงเรียนไปหาเขื่อน 2 ขางทาง) หมูที่ 8  

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                           หมูที่ 8(ใต

โรงเรียนไปหาเขื่อน 2 ขางทาง)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ยาว 400 ม.

- 440,000

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 8 

(เสนกลางหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา

ระยะทาง 400 ม.

- -

14 โครงการวางทอระบายน้ําลงบอ (คุม

หนาวัด) หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ Ø 0.60 ม.  ยาว 

100 ม.

- 250,000

15 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอย

บานนางเจียว)หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 250 ม. - -



17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝา

ตะแกรงเหล็ก (ซอยบานนางลําดวน)หมู

ที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 100 ม. 350,000 -

18 โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กราง

ระบายนน้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ตะแกรงเหล็ก ขนาด 

0.50 ม. ยาวรวม 550 ม.

1,100,000 -

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมู 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 550 ม. - 1,700,000

20 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- 1,500,000

21 โครงการกอสรางบอพักน้ํา หมูที่ 10(

บริเวณกอนถึงมูลนิธิ 100 ม.)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางบอพักน้ํา ขนาด

 1.00x1.00x1.00 ม.

- 50,000

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบกอ

หินทั้ง 2 ฝงถนน (หลังบานผูชวยโตะ)

หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา

แบบกอหินทั้ง 2 ฝง

ถนน ระยะ 100 ม.

600,000 -

23 โครงการกอสรางกําแพงกั้นน้ํา (บานนาง

สม - บานนางสําราญ) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

สรางกําแพงกั้นน้ํา สูง 1

 ม. ยาว 150 ม.

200,000 -

24 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -

25 โครงการวางทอระบายน้ํา (บานนาย

สมศักดิ์ - คอสะพานฝายน้ําลน) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -



26 โครงการวางทอระบายน้ํา (คุมเกาะแกว)

 หมูที่ 11

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทางรวม 700 ม. - -

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 12 

(เสนกลางบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กวาง 0.50 ม. ยาว 400

 ม. พรอมตะแกรง 200

 ม.

1,400,000 -

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 12 

(ซอยบานลุงดํา) ฝงโรงน้ําแข็ง

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

200 ม.

- -

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ภูนกยูง

 – มอมะเกลือ)หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

400 ม.

- -

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ไรทอสี -

 บานไมงาม)หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

300 ม.

- 1,000,000

31 โครงการวางทอระบายน้ํา (คอกวัว(ทาง

รถไฟ)) ทอขนาด 80หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ 0.80 ม. 24 ทอน - 100,000

32 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- 1,500,000

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

400 ม.

- -

34 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -



35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 

15(ซอยหลังบาน อบต.อนุชิต)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 50 ซม. ยาว 100

 ม.

- -

36 โครงการวางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน

นายชูชาต)ิหมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. 12 ทอน - -

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอยคุม

ผูชวยนัด)หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. ย. 100 ม. - 350,000

38 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (คุมแกน

ทาว) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.50 ม. * ย. 100 ม.

 พรอมตะแกรงเหล็ก

- -

39 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอย

บานนายมี) ระยะ 200 ม. หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.50 ม. * ย. 200 ม.

 พรอมตะแกรงเหล็ก

- -

40 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ก. 

0.60 ม.

- 1,500,000

41 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- 1,200,000

42 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที 16

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ก. 

0.60 ม.

1,500,000 -

43 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(สามแยกสะพานดํา-ถนนกองวัคซีน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

1,000,000 -



44 โครงการกอสรางรางวีระบายน้ํา หมูที่ 

17 (ซอยรวมมิตร-สามแยกบานเอ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. กอสรางราง

ระบายน้ํา ระยะทาง 

250 ม.

- 875,000

45 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(จากบานประยูร-บานเอ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 250 ม.

- 275,000

46 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา หมุที่ 17 

(ซอยครูทองพูน-คลอง)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 350 ม.

- -

47 โครงการวางทอระบายน้ําลงคลอง หมูที่

 17 (สามแยกบานดาบไพรัช)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - -

48 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(ซอยโชคพิทักษ(บานดาบเลิศ))

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทาง 300 ม.

- 400,000

49 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยดวงด)ี

หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 200 ม. - 300,000

50 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยรวมมิตร

 – คลอง) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - 400,000

51 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยบาน

ยายสม) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - -

52 โครงการวางทอระบายน้ําเชื่อมซอย

ประปา หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 200 ม. - 300,000



53 โครงการติดตั้งฝาทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 500 ม. - -

54 โครงการวางทอระบายน้ํา รานลาบเปด

บุญชวย - บานลุงธงชัย หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 300 ม. - 400,000

55 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอยมา

ดี) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. กอสรางราง

ระบายน้ํา ระยะทาง 

100 ม.

- 300,000

56 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(หลังหองแถว ถนนมิตรภาพ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 600 ม.

- -

57 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 18 (ทุก

ซอย)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

550,000 -

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(ซอยปมหลอด),(ซอยบานปาเง็ก),(ซอย

ปรมินทร)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

1,750,000 -

59 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(บริเวณหองแถวตลาดนอยหนา)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 300 ม.

- -

60 โครงการทํารางระบายน้ํา (ทุกซอย) หมู

ที่ 18

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทางรวม 1,500 ม. - -

61 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

- 550,000



62 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(คุมบานผูใหญ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

- -

63 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(บานนายสมจิตร – ฝาย)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 200 ม.

- 600,000

64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(สี่แยกโนนอารีย-อางหนองตาแกว)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 600 ม.

- -

65 โครงการวางทอระบายน้ํา (สามแยกยา

โม)หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. 12 ทอน - 100,000

66 โครงการวางทอระบายน้ํา (คุมปาไม) 

หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - 400,000

67 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. ระยะ 

1000 ม.

- 1,500,000

68 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอม

ติดตั้งตะแกรงเหล็ก (คุมซับนอยบน – 

คุมซับนอยลาง หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. ยาวรวม 400 - 1,000,000

69 โครงการวางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน

นายจําลอง จันหอม) หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - -

70 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -



71 โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- -

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

550,000 550,000

73 โครงการซอมแซมรางระบายน้ําภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ซอมแซมรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

110,000 110,000

74 โครงการวางทอระบายน้ํา ภายใน

หมูบาน หมูที่ 1 - 22

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวก และบรรเทา

ปญหาเรื่องทางระบาย

น้ํา

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 5,000 ม.

2,000,000 2,000,000

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางปอมยาม หมูที่ 1 (สาย

เหนือ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กอสรางปอมยาม กวาง

 3 ม. ยาว 3 ม.

- 100,000

2 โครงการติดตั้งปายแผนที่หมูบาน หมูที่ 1 เพื่อสะดวกในการ

ติดตอและสงเอกสาร

ตางๆ

ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

- -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองระหวาง

กลุมบานนายประโยชน หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงสถานที่ ปลูกหญาพรอมตนไม 

ไมดอก ไมประดับ

- -

4 โครงการซอมแซมคอสะพานคลองตา

ลอง หมูที่ 1

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ซอมแซมและปรับปรุง

คอสะพาน

100,000 -

5 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส หมูที่ 2

 (คุมหนองเสนนอก บานตาส)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - 500,000

6 โครงการไฟกระพริบ (บริเวณหนา

โรงเรียน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

จํานวน 2 จุด - -

7 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส (สาย

หนองกลางดง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส 300,000 -

8 โครงการติดปายบอกทางตางระดับฝาย

น้ําลน (บานหนองฝกเสน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งปายจราจร - 10,000

9 โครงการกอสราง ศพด.  หมูที่ 2 เพื่อใหบุตรหลานของ

คนในชุมชนมี

สถานศึกษากอนวัยเรียน

ก. 12 ม. * ย. 12 ม. - 1,500,000

10 โครงการกอสรางศาลากลางหมูบาน 

(หนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม ก. 6 ม. * ย. 12 ม. - -

11 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส (ฝาย

น้ําลน หนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - -

12 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส 

(บริเวณไรนายสําราญ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - -

13 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส 

(บริเวณไรนางลําไย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - -

14 โครงการติดตั้งการดเลน (บริเวณฝายน้ํา

ลน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งการดเลน 50,000 -

15 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

(โคงบานนางฉลวย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

- -



16 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 3 เพื่อใหปรับปรุงสถานที่

ประกอบกิจกรรมลอย

กระทง

ปรับถมที่ดิน และปลูก

ตนไม

- -

17 โครงการตอเติมทาน้ําลอยกระทง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

เทคอนกรีต  พรอมทํา

ราวกันตก

100,000 -

18 โครงการติดตั้งการดเลน (บริเวณคอ

สะพาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนสัญจร

ขามสะพานดวยความ

ปลอดภัย

จํานวน 4 จุด 50,000 -

19 โครงการติดตั้งกลอง cctv  (สวนเกษตร)

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง cctv  

จํานวน 1จุด

- -

20 โครงการติดตั้งกลอง cctv  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง cctv - -

21 โครงการถมดินและกอสรางศาลา

ประชาคม(ที่สาธารณะ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ถมดินและกอสราง

ศาลาประชาคม

1,000,000 -

22 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมอุปกรณเสียง

ตามสาย

- 50,000

23 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูที่

 4 (สามแยกบานอดีตผูใหญประมาณ , 

บาน อบต.แอด)

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ติดตั้งไฟสัญญาณ 

จํานวน 2 ตน

- -

24 โครงการสรางตูยามตํารวจ หมูที่ 5(

บริเวณหนา อบต.)

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

แบบ กวาง 4 * 4 ม. - 300,000

25 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมูที่ 5

 (10จุด)

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ไฟสัญญาณจราจร 

พลังงานแสงอาทิตย 10

 ตน

150,000 -

26 โครงการติดตั้งการดเลน พรอมปาย

จราจร (ภายในหมูบาน) หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ติดตั้งการดเลน และ

ปายจราจร

- 50,000

27 โครงการปรับปรุงสะพานพรอมซอมแซม

คอสะพาน คสล. (หนองมะคา) หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ปรับปรุงสะพาน - 100,000

28 โครงการติดตั้งการดเลน (ทางเขาฝาย) 

หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

จํานวน 2  จุด 20,000 -



29 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 6 จุด - -

30 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม - 100,000

31 โครงการลดขนาดและปรับปรุงวงเวียน

หนองมะคา หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ลดขนาดและปรับปรุง

วงเวียนหนองมะคา

- -

32 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย(ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

- 50,000

33 โครงการกอสราง ศพด. หมูที่ 6 เพื่อใชเปนสถานที่ให

เด็กกอนวัยเรียนของ

ตําบลไดใชเรียน

ก. 12 ม. * ย. 12 ม. - 1,500,000

34 โครงการติดตั้งไฟกระพริบพรอมปาย

สัญญาณบริเวณหนาโรงเรียนบานหนอง

อีเหลอ หมู 6

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ติดตั้งไฟกระพริบพรอม

ปายสัญญาณ

- -

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย

ภายในหมูบาน หมู 6

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ปรับปรุงซอมแซมเสียง

ตามสาย

- 50,000

36 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา

ประชาคม หมู 6

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ซอมแซมศาลาประชาคม - -

37 โครงการสรางรานคาชุมชนจําหนาย

ปจจัยทางการเกษตร หมูที่ 6

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกันเพื่อ

คาขาย

สรางรานคาชุมชน 

ขนาด ก. 4 ม. ย. 4 ม.

- -

38 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (โคงคุม

ตะวันตก)หมูที่ 7

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

จํานวน 2 จุด 30,000 -

39 โครงการกอสรางสะพาน คสล.  (เขา

ซอยมะขามหวาน)หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

กวาง 6 ม. ยาว 30 ม. - -

40 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน  

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมเสียงตามสาย 50,000 -



41 โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่ 8 (ขาง

บอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีสถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - -

42 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน หมูที่ 8 

(ภายในวัดหนองตาแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีสนามเด็กเลน

ปรับปรุงภูมิทัศน พรอม

เครื่องเลน

- -

43 โครงการลอมรั่ว (บอใหญ) ระยะ 1000

ม. หมูที่ 8

เพื่อปองกันการรุกล้ํา

พื้นที่สาธารณะประโยชน

เพื่อกันพื้นที่เพื่อ

สวนรวม ระยะ 1000 ม.

- -

44 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

(หนาโรงเรียน) หมูที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ จํานวน 2 จุด

30,000 -

45 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

9 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

- 100,000

46 โครงการกอสรางปอมยาม ตชต. 2 หลัง

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที9่ 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

แบบ กวาง 3* 3 ม. - -

47 โครงการตอเติมศาลาประชาคมพรอม

ทําหองน้ํา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ตอเติมเพิ่มจากเดิม - 200,000

48 โครงการกอสรางศาลารอรถประจําทาง 

(คุมบานกอก-คุมโนนสวาง) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่รอรถ

แบบ กวาง 2 * 6 ม. - -

49 โครงการติดตั้งปายหมูบานขนาดใหญ 

หมูที่ 9

เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

- 22,000

50 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระหนาวัด

เพื่อจัดเปนสถานที่ลอยกระทง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปลูกหญาพรอมตนไม 

ไมดอก ไมประดับ

- 50,000

51 โครงการติดตั้งแผงทางโคง พรอมปาย

ทางโคง หมูที่ 9

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ยาว 20 ม.  พรอมปาย 

2 ปาย

70,000 -

52 โครงการถมดินบอน้ําสาธารณะ หมูที่ 9 

(ขางศาลาประชาคม)

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

บอ กวาง 50 ม. ยาว 

50 ม. ลึก 5 ม.

- -

53 โครงการติดตั้งการดเลนดานขอบสระ 

(ทางเขาวัดบานกอก) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 1 จุด ยาว 100

 ม.

- -



54 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณบอ

สาธารณะ(บริเวรขางศาลาประชาคม) 

หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กอสรางรั้วรอบบริเวณ

บอสาธารณะ

- -

55 โครงการกอสรางปอมยาม หมูที่ 10 

(แยกประปา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กอสรางปอมยาม 3*3 ม. - -

56 โครงการกอสรางสนามกีฬา

อเนกประสงค พรอมอุปกรณกีฬา หมูที่ 

10 (ในวัด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

สรางลานกีฬา

เอนกประสงค

- -

57 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริสขยาย

ผิวจราจร (บานลุงอวน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - -

58 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริสขยาย

ผิวจราจร (บริเวณคลองมะพราว คุมเขา

แคบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - -

59 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (ปากทางเขา

ภูตะวัน )หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ติดตั้งไฟกระพริบ 1 จุด - -

60 โครงการติดตั้งลับเบอรสติ๊ก (สามแยก

ประปา - คุมพัฒนา) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ระยะ 200 ม. - 100,000

61 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 

(ประปาเขาแคบ) หมูที่ 10

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กาย

- -

62 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง

 หมูที่ 11 (คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล.ก

วาง 7 ม. ยาว 42 ม.

- 6,000,000

63 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

ติดตั้งหอกระจายขาว

ทุกคุม

- -

64 โครงการซอมแซมและปรับปรุงสะพาน

เกาะแกว หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน  มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ซอมแซมและปรับปรุง

สะพาน

- -

65 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 

(บริเวณขางศาลาประชาคม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย

100,000 -



66 โครงการสรางศูนยสุขภาพ (บริเวณกอง

อาหารสัตว) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย พรอมสรางลานกีฬา

200,000 -

67 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลา

ประชาคมหมูบาน

100,000 -

68 โครงการซอมแซมเสียงตามและเพิ่มเติม

ภายในหมูบาน หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

100,000 -

69 โครงการติดตั้งปายจราจร หมูที่ 12 เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

จํานวน 8 จุด 30,000 -

70 โครงการเพิ่มเติมเสียงตามสาย หมูที่ 12 

(ซอยผูชวยดาว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

100,000 -

71 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและลานกีฬา

เอนกประสงค หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีสนามเด็กเลน

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค พรอม

ปลูกหญาและตนไม

- -

72 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 

หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนไดมี

สถานที่สําหรับทํา

กิจกรรม

กอสรางศาลา

เอนกประสงค

- 200,000

73 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง CCTV - -

74 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

ซอมแซมระบบเสียง

ตามสาย ระยะ 1,000 ม.

100,000 -

75 โครงการติดตั้งกระจก พรอมไฟกระพริบ

 หมูที่ 14 (สามแยกบานลุงลี่)

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

กระจกเสนผาน

ศูนยกลาง 26 นิ้ว  

พรอมไฟกระพริบ

100,000 -

76 โครงการจัดซื้อโองใสน้ํา หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีภาชนะไวกักเก็บน้ํา

โองซิเมนต จํานวน 20 

ใบ

- -

77 โครงการติดตั้งปายบอกสัญญาณจราจร 

หมูที่ 14

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งปายสัญญาณ 

จํานวน 10 ปาย

30,000 -

78 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ 

(บริเวณหนาโรงเรียน) หมูที่ 14

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งไฟสัญญาณ

กระพริบ 2 จุด

50,000 -



79 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อใชเปน

พลังงานไฟฟาเพื่อใชเก็บน้ําในถัง จํานวน

 6 จุด หมูที่ 14

เพื่อใชเปนพลังงานใน

การสูบน้ําเขาถัง

ติดตั้งแผงโซลาเซล 6 จุด 300,000 -

80 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 

หมูที่ 15 (หลังบอแกนทาว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีสถานที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กอสรางศาลา กวาง 5 

ม. ยาว 15 ม.

- 300,000

81 โครงการกอสรางสนามกีฬา (หลังบอ

แกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลังกาย

สรางสนามกีฬา

เอนกประสงค

- -

82 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อใชเปน

พลังงานไฟฟาเพื่อใชเก็บน้ําในถังเชม

เปญทุกจุดในหมูบาน หมูที่ 15

เพื่อใชเปนพลังงานใน

การสูบน้ําเขาถัง

ติดตั้งแผงโซลาเซล 6 จุด 300,000 -

83 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง CCTV - 50,000

84 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (คุมวชิรา) 

หมูที 16

เพื่อใหประชาชน

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

- -

85 โครงการติดตั้งประตูมวน (ศาลา

ประชาคม) หมูที่ 16

เพื่อมิใหทรัพยสินใน

ศาลาประชาคมศูนยหาย

ติดตั้งประตูมวนศาลา

ประชาคม

- 50,000

86 โครงการขยายสะพาน คสล. หมูที่ 17 

(ทางไปวัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ขยายเขตสะพาน คส

ล.กวาง 4 ม. ยาว 6ม.

- 1,000,000

87 โครงการซอมแซมคอสะพานดํา หมูที่ 17 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมคอสะพาน 100,000 -

88 โครงการติดตั้งกระจกโคง หมูที่ 17(

บริเวณสามแยกสะพานดํา , สามแยก

โกดังเสียงเจริญ , ทางโคงคายมวย ,  

โคงหนาบานครูบุญธรรม , บานนาง

มงคล พรอมทอง , บริเวณสีแยกลาบ

เปดบุญชวย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งกระจกโคง ขนาด

 18 นิ้ว 6 ชุด

- -

89 โครงการติดตั้งไฟกระพริบสัญญาณ

จราจร หมูที่ 17 (สามแยกสะพานดํา , 

สามแยกหลังโกดังแสงเจริญ , โคง

สะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ขนาด 300 มม. สีแดง 

152 หลอด  จํานวน 3 

ชุด

- -



90 โครงการจัดปายซอยและปายหมูบาน

โครงเหล็กรูปเกือกมา หมูที่ 17

เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายแผนสะทอนสีเขียว

 ของ 3M ตัวอักษรใช

แผนสะทอนสีขาว ของ 

3M

- 100,000

91 โครงการกอสรางทางลงหัวสะพานดํา  

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีที่สําหรับใชเปนที่

ลอยกระทง

กอสรางบันได คสล. - 300,000

92 โครงการกอสรางศาลาประชาคม 

(บริเวณวัดเกาะอุทะการาม) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ก. 6 ม. * ย. 9 ม. - -

93 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด(บริเวณซอย

 7 , สามแยกสะพานดํา)หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 8 จุด - 50,000

94 โครงการจัดซื้อที่เพื่อกอสรางศาลา

ประชาคม พรอมกอสรางศาลาประชาคม

 หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

จัดซื้อที่ พรอมกอสราง - -

95 โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 

18 (บริเวณซอยสหกรณ   โคนม)

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

18สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

โครงทักสูง 12 ม. - -

96 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ปาชาจีน) 

หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

18สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลล

- 100,000

97 โครงการติดตั้งปายชื่อซอย หมูที่ 18 เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

ติดตั้งปายชื่อซอย - 100,000

98 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู

ที่ 19 (บานโนนอารีย)

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กอสรางอาคารชั้นเดียว

 คสล. ขนาดกวาง 12 

ม. ยาว 20 ม.

- -

99 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 

หมูที่ 19 (บานโนนอารีย)

เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

กอสรางอาคาร 2 ชั้น 

คสล. กวาง 11.50 ม. 

ยาว 17.50 ม.

- -

100 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 19 

(คุมบานต่ํา)

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ระยะทาง 3,000 ม. - 200,000

101 โครงการกอสรางลานกีฬา (หนาศาลา

ประชาคม) หมูที่ 19

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - 100,000



102 โครงการกอสรางศาลาอานหนังสือ (คุม

ซับสมบูรณ) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ใชสําหรับอาน

หนังสือ

กอสรางศาลา - -

103 โครงการติดตั้งราวกันตก (บริเวณฝาย

น้ําลนบานโนนอารีย) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ติดตั้งราวกันตกทั้ง 2 

ดาน

- -

104 โครงการกอสรางสะพาน คสล. พรอม

ขยายสะพาน หมูที่ 20 (คุมซับนอย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล. - -

105 โครงการตอเติมซอมแซมศาลากลางบาน

 หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีสถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ตอเติมและซอมแซม

ศาลากลางบาน

- -

106 โครงการติดตั้งราวกันตกพรอมขยาย

บลอคคอนเวริส หมูที่ 20 (คุมซับนอย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ยาว 20 ม.เพิ่มขนาด

ดานละ 2 ม.

- 250,000

107 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 20 เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ระยะทาง 3,000 ม. - -

108 โครงการกอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 20 

(คุมบานลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 15 ม. 3,350,000 -

109 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 (สี่

แยกศูนยฯเด็กเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - 80,000

110 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(แยกบานยายธร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - -

111 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(บานลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - -

112 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(บานนายหลา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - 80,000

113 โครงการฝงเสาและสํารวจแนวเขตถนน

สาธารณะ (ทางเขาไรนายเหรียญ) หมูที่ 

20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ฝงหลักทางโคง คสล. 

จํานวน 40 ตน

- -



114 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส(คุมลุง

จํารัส)หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ชนิด 2 ชอง 

 1.8*1.8 ม.

- 300,000

115 โครงการติดตั้งปายสัญญาณจราจร 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งปายสัญญาณ 6 จุด 20,000 -

116 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (ศาลพอ

ทองคํา แมทรายทอง , ศาลปูตา คุมซับ

นอย) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงภูมิทัศน - -

117 โครงการติดตั้งแผงกันตก (คุมบานนาย

สวาง โคตรภักดี) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - -

118 โครงการซอมแซมคอสะพาน พรอมวาง

บลอคคอนเวริส (บานนายสวาง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ซอมแซมคอสะพาน 

พรอมวางบลอคคอนเว

ริส

400,000 -

119 โครงการซอมแซมทอลอด (บริเวณบาน

นายปรีชา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

- 100,000

120 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส หมูที่ 

21 (พื้นที่นายสมเกียรติ์ แกวโสภา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. สูง 1.80 ม. 

ขนาด 2 ชอง

- 300,000

121 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส หมูที่ 

21(ขามคลองน้ํานางจําลอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. สูง 1.80 ม. 

ขนาด 2 ชอง

- -

122 โครงการวางทอพรอมกําแพงปากทอ 

พรอมเทคอนกรีตหลังทอ หมูที2่1(พื้นที่

นายสมเกียรติ์ แกวโสภา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ทอ คสล. อัดแรง 1.00 

ม. จํานวน 2 แถวๆละ 

12 ทอน พรอมกําแพง

ปากทอ

- -

123 โครงการติดตั้งการดเลน(ฝายน้ําลน) หมู

ที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งการดเรล ทั้ง 4 

ดาน

50,000 -

124 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลองวงจรปด 

(ภายในหมูบาน)

- -

125 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวพรอม

อุปกรณ (ภายในหมูบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ติดตั้งหอกระจายขาว

พรอมอุปกรณ

100,000 -



126 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู

ที่ 22 (บานหนองยาง)

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กอสรางอาคารชั้นเดียว

 คสล. ขนาดกวาง 12 

ม. ยาว 20 ม.

2,000,000 -

127 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 

22

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม - -

128 โครงการขยายเขตและติดตั้งเสียงตาม

สายภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล สามารถรับฟง

เสียงตามสายอยางทั่วถึง

ติดตั้งลําโพงฮอลสและ

สายนําสัญญาณ พื้นที่ที่

ยังไมมี

500,000 500,000

129 โครงการซอมแซมเสียงตามสายภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล สามารถรับฟง

เสียงตามสายอยางทั่วถึง

ซอมแซมลําโพงฮอลส

และสายนําสัญญาณ ที่

ชํารุด

300,000 300,000

130 โครงการขยายเขตการติดตั้งโทรศัพท

สาธารณะภายในตําบล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลสะดวกในการ

ติดตอสื่อสาร

ประสานและติดตาม - -

131 โครงการจัดทําปายชื่อเจาบานพรอม

เลขที่บาน ในตําบลปากชอง

เพื่อสะดวกในการ

ติดตอและสงเอกสารใน

ตําบลปากชอง

ปายขนาด 15*30 ซม. 473,400 690,900

132 โครงการซอมแซมและปรับปรุงบริเวณที่

ทําการ อบต.ปากชอง พรอมภูมิทัศน

เพื่อซอมแซมและ

ปรับปรุง  ที่ทําการ 

อบต.ปากชอง

เพื่อใหอยูในสภาพ

พรอมใหบริการแก

ประชาชนผูมาติดตอ

500,000 500,000

133 โครงการกอสรางรั้วบริเวณที่ทําการ 

อบต.ปากชอง

เพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กอสรางรั้ว คสล. รอบ

บริเวณ ที่ทําการ อบต.

ปากชอง

1,000,000 1,000,000

134 โครงการสวนสุขภาพหมูบานในตําบล

ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพ

จัดซื้ออุปกรณในการ

จัดทําสวนสุขภาพ

100,000 100,000

135 โครงการกอสรางลานกีฬา บริเวณที่ทํา

การ อบต.ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพ

จัดซื้ออุปกรณพรอม

กอสรางลานกีฬา

2,000,000 -

136 โครงการตอเติม ซอมแซมและปรับปรุง

อาคารตางๆ ภายใน อบต.ปากชอง

เพื่อซอมแซมและ

ปรับปรุงที่ทําการ อบต.

ปากชอง

ตอเติมและปรับปรุง

อาคารตางๆ ภายใน 

อบต.ปากชอง

- -



137 โครงการกอสรางอาคารตางๆ ภายใน 

อบต.ปากชอง

เพื่อใหประชาชนที่มา

ติดตองานไดรับความ

สะดวกสบาย

กอสราง อาคารตางๆ 

ภายใน อบต.ปากชอง

- -

138 โครงการสรางรั้วแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

ประโยชนของตําบล

เพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กอสรางรั้ว รอบบริเวณ 500,000 500,000

139 โครงการจัดทําปายที่ดินสาธารณะ

ประโยชนตําบล

เพื่อประกาศให

ประชาชนไดรับทราบ

ติดตั้งปายเพื่อประกาศ

ใหทราบ

50,000 50,000

140 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

เพื่อใชเปนที่ตั้งของศูนยฯ เชน  ศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุและผูพิการ , ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล เปนตน

เพื่อใหประชาชนที่มา

ติดตองานไดรับความ

สะดวกสบาย

กอสราง อาคารตางๆ 

ภายใน อบต.ปากชอง

1,000,000 1,000,000

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.3 แนวทางการกอสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 10 

(ตอจากถนนลาดยาง (คุมเขาแคบ) - เขต

เทศบาล)

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปาชองและเขต

เทศบาลมีการคมนาคม

ที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 4,000 

ม.

7,200,000 -

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.4 แนวทางการขนสงและวิศวกรรมจราจร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการขนสงและวิศวกรรม

จราจร

เพื่อพัฒนาการขนสง

และวิศวกรรมจราจร

เพื่อพัฒนาการขนสง

และวิศวกรรมจราจร

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.5 แนวทางการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

สมบูรณ  กลิ่มมณฑา) ระยะ300 ม. หมู

ที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

40,000 -

2 โครงการขยายไฟฟาแสงสวาง (บานนาย

สัญชาย) ระยะ 300 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- 40,000

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน 

อ.หัต) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

40,000 -

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายฤทธิรณ เจริญฤทธิ์)หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- 40,000

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานปากลวย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานยายแจม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ศาลา

ประชาคม – คลองตาลอง(ซอยอยูแลว

รวย)) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 150,000

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนางเปรมจิต - บานนายอํานาจ)หมูที่

 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 250 ม.

- 150,000

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกปม - ศาลาประชาคม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

นางบุญช)ู หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

ภูลองลม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 2 

(ปากทางบานผูใหญบุญยัง – หนองเสน

ใน) 3 เฟส

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - 500,000

13 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 2 

(หนาบานนายสมุทร จีระวงค)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

ไฟฟาแสงสวาง - -

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (ทางเขาภูสายลม 1 จุด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

ไฟฟาแสงสวาง - -

15 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (คุมหนองเสนนอก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 10 หลอด - 120,000

16 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (บานยายลา – นายอุดม โทธรรม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 4 หลอด - -

17 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

ลุงลื่น) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 500 ม. - -

18 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกลําทองหลาง – บานนายประสิทธิ์ 

พุมพวง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

จํานวน 10 หลอด - -

19 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (3 เฟส) 

(คุมหนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - -

20 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (จาก

ปากทาง – หมูบาน(คุมหนองฟกทอง)) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 400 ม.

- -

21 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณฝายน้ําลน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- 40,000

22 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

เปยมสุข) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

23 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณปมหลอด - หนาเขานอย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 400 ม.

- -

24 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (3 เฟส) 

(ม.2-ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - -

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ(เสนกลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง

- -

26 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

3 (ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟา - 300,000

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

นางมะลิ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 200 ม. 100,000 -



29 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางสมใจ , ซอยบานนาจอย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -

30 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง และ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอยบานนางรัม

 ราชจันทึก , ซอย 9 และ 10) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง และขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําฯ

400,000 -

31 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย 

8 1/2) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -

32 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

4 (ซอยรอดกลาง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 50,000

33 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางแจว (หลังเขา) – บานลุงเทียบ) หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 500 ม. - 200,000

34 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ(ซอย

สุขสําราญ) 3 ตน หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

3 ตน - 36,000

35 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

ไทยรา – บานลุงผาสุก)หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 200,000

36 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

วัดดวงดี) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 30,000 -

37 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

38 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (บันไดมา

 – สะพานดํา)หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 

ระยะ 5000 ม.

- -

39 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (จาก

บานนายหลอด ผุยผง – บานนายถนอม

 จอมโพ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

40 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

วัดดวงดี) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 400,000 -

41 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานใตทางขึ้นสนามกอลฟ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 -

42 โครงการเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา 

(ซอยสวนกุหลาบ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

เพิ่มขนาดหมอแปลง 200,000 -

43 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (ซอย

อุดมโชค 2) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -



44 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

(ทางเขาอางบันไดมา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 40,000 -

45 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง(ซอย

หลังเขา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

5 หลอด - 40,000

46 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

(ทางเขาวัดบันไดมา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

3 หลอด - -

47 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (บาน

ครูครรชิต - หนาบานผูใหญบาน) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

48 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

สิงศึก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

49 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ฟารมวัวครูโตง - บานนายประสงค 

บานนายประมาณ และบานนายถนอม 

จอมโพ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -

50 โครงการยายแนวไฟฟาแรงสูง และแรง

ต่ําฯ (บริเวณบานนายสมชาติ ศรีวิชา - 

บานปาลือ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใช

ยายแนวไฟฟาแรงสูง 

และแรงต่ําฯ

- -

51 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (ซอยนายนาค) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 300 ม.

35,000 -

52 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานลุงไสว) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 50,000

53 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

เชื่อมคลองตาลอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 150,000 -

54 โครงการติดตั้งดวงโคมสองสวางวงเวียน

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ติดตั้งดวงโคมสองสวาง 50,000 -

55 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

เชื่อมฮอลิเดย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 -

56 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (เสน

เชื่อมหนองสวอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -



57 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 50,000

58 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

(แลนดบรีซ ซอย 1,2,3,4) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

59 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 6 

(ในพื้นที่หมูที่ 6)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

15 จุด

200,000 -

60 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (วัดหนองอีเหลอ-โนนสมบูรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

61 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 6 

(สี่แยกบานใหม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

62 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (ไรพีพี - บานลุงเชย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

63 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (ทางแยกบานนายคําภา - บานนาย

สุดใจ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

64 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบุญเหลือฟารม) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 150,000

65 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานนางสมคิด เจียมตน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

66 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานนายหมอง) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

67 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

68 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

69 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน)หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 10 หลอด - 200,000

70 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนายถนัด เจียมรัมย) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 -

71 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายกราว) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 -



72 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ ปกเสา

พาดสาย(บริเวณบานนางฐิติมา สวัสดี) 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 -

73 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางติ๋ม) หมูที่ 7  2 ตน

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 -

74 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 (คุมลุง

บัตร ลุงเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - 100,000

75 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 8 

(ซอยไรยาแปลง) ระยะทาง 700 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 700 ม.

- -

76 โครงการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาเปน 50

 กิโลวัตต (บริเวณหนาลานขาวโพดนาย

สุพจน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - 150,000

77 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

ปาแวน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - 100,000

78 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (จาก

บานลุงสาน - วัดธรรมดาราม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - -

79 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - -

80 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมู 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 200,000 -

81 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางเจียว) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 50,000

82 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 100,000 -

83 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณหนาบานนางบุญญิศา) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 50,000 -

84 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (คอก

วัว – ปอมยาม) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 70,000

85 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บริเวณบาน

นางมาก)ระยะ 60 ม. หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และ

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

- -



86 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนางบุญญิศา) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 -

87 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอยบานนาย

ทวีศักดิ)์  หมูที่ 9  รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และ

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

- 200,000

88 โครงการติดตั้งไฟฟแสงสวาง (หนาบาน

นางเอื้อง , หนาบานนายจําลอง , หนา

บานคุณศรีนวล .หนาบานคัณสุนทร , 

คุมแมเจียว, ทางเขาวัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และ

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟแสงสวาง - 100,000

89 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และ

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 200,000

90 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และ

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 200,000

91 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  

(บริเวณซอยบานนางนันทนา)หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

92 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (บาน

นายทองหลอ) 70 ม.หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

93 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (บาน

นางทุเรียน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

94 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  

(หนองกะโตวา – เคบิ้น) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 1500 ม.

- -

95 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บานนาย

นิพนธ – บานผูใหญ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

- -

96 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ถนน

หลัก เขาไรลพบุรี) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -



97 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกบานผูใหญ - ภูตะวัน) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 400 ม. 80,000 -

98 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณอางเก็บน้ํา) หมูที่ 11

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

99 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(สะพานเกาะแกว) หมูที่ 11

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

100 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(สุดซอยปูเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - 50,000

101 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

12 (ซอยปูนพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 50,000

102 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

12 (บานผูใหญเพ็ง – บานผูใหญจิ๋ว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 10 หลอด - 120,000

103 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(ซอยยาไพร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - 50,000

104 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(ซอยพอมี อุปถัมท)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - 100,000

105 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (บริเวณซอยปูเล็ก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

106 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที1่3

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 -

107 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (จาก

ภูชมฟา - ภูชบาวัลย)หมูที1่3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 10 หลอด - -

108 โครงการเพิ่มมิเตอรไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที1่3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 1 ชุด - 15,000

109 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

13(จากถนนขางปาสัก – ไรคุณพีระ

พรรณ)ระยะ 400 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - -



110 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ(ซอยบานนายโสภณ) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

80,000 -

111 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (ซอย

นายสมนึก นาคดี) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - 100,000

112 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

- -

113 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทั่วหมูบาน

 หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

114 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 14 

(คุมสังคมใหม-คุมปาแซว(หมูที1่5))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - 300,000

115 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - -

116 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

14 (ซอยบานนายเฉลียว)ระยะ 100 ม. 

รอบริจาคเปนที่สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - -

117 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นายอภิชาติ รวมสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม.

- -

118 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายเกื้อ รวมสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม.

- -

119 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนายพัน พลศร)ี หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 60,000 -

120 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางเพ็ญแข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - 50,000

121 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานพอวร พึ่งกระบือ) หมูที 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 -

122 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนายเวช เดชสะสม) หมูที 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

123 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บานนายฮัว 

กลิ่มหอม) หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน และ

ไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางและ ขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําฯ

200,000 -



124 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 15(

ซอยหลังบาน อดีต อบต.อนุชิต)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

125 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

15(คุมบานนายเทศ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - 100,000

126 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนายประจักษ) 700 ม.หมูที่ 

15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 700 ม. - 200,000

127 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (หลัง

บอแกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 80 ม. - 30,000

128 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายณัฐพงศ) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 200 ม. - -

129 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางตอย) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาแสงสวาง

ระยะทาง 100 ม. - -

130 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณคุมลําใบดก – ไรบัวแดง) หมูที่ 

15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 400 ม.

- 100,000

131 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายฤทธิชัย) 500 ม.หมูที่ 15

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 50,000

132 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน)  หมูที่ 15

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

133 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

134 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 16 

(ตอจากบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - 500,000

135 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

136 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

20 จุด

240,000 -

137 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000



138 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ราน

สมตําหมื่นลาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 30,000

139 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณปาชาจีน) หมูที่ 18 ของบจาก

กรมทางหลวง

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

140 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ซอยธนากร 1) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

141 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานดาบสุกิจ) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000

142 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่

18 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000

143 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 200,000

144 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานลุงชู - ซอย 8 กะรัต)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

18 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 -

145 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 19 

(ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

30 จุด

300,000 -

146 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

19 (ตอจากบานคุณแมว – บานปลัดแดง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - -

147 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกยาโม – บานคุณแต) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

148 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 400,000 -

149 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 300,000 -



150 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

20(คุมนายจํารัส)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

151 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 20 

(บริเวณซอยบานผูใหญ คุมซับอุดม, 

บานนายออด คุมซับไทร, บานนายวิไล 

บริเวณทางโคง , บานนายธรรมศิลป คุม

ซับนอย)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - 150,000

152 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางบุญลอม) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

153 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สี่แยก

 ศพด. - บานนายวสันต) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

154 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายทอน - บานนายผิน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

155 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นางมวน - ปาสน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

156 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 21(

บานนายบุญมาก)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 1

 จุด

10,000 -

157 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

21(ทางเขาบานนายบุญมาก บัวแดง , 

หนาบานนางบุศรินทร)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 24,000 -

158 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

21 (บานนายมานิต เกาะกลาง(คุมบาน

นางเหมือน)) 2 หลอด

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง 2 จุด

- -

159 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน        

 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 200,000

160 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - -

161 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรง

ต่ํา พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

22(บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม-ไรนาย

ทินกร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

22 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - -



162 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ศาลา

ปฏิบัติธรรม – ไรนางสมหมาย) 500 ม. 

หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

163 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ถนนสี่

แยกบานหนองยาง) ของบกรมทางหลวง

 หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 -

164 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ไรนาง

หนูจร – บานฝรั่ง) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

165 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ไรนาง

สมหมาย - ไรนางสายรุง) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

166 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นายฝรั่ง - ไรนายถวัลย) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

167 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 23

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - -

168 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 -

169 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 800,000 800,000

170 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 800,000 800,000

171 โครงการขยายเขตพรอมติดตั้งไฟฟาแรง

ต่ําฯ และไฟฟาแสงสวางในพิ้นที่

สาธารณะประโยชน บานหนองกะโตวา

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

100,000 100,000

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.5 แนวทางการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมระบบประปา หมูที่ 1(

บานนายประดิษฐ ศิริบุรม (คุมบาน

เหนือ))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขัดสนิมทาสีปองกันสนิม 10,000 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมบาน

นายสรรชายณ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

400,000 -

3 โครงการเจาะบอดาล (บริเวณบานนาง

แดง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว พรอมซัมเมอรส

- -

4 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(ซอยภูลองลม) ระยะ 300 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต

ประปา

- -

5 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (บาน

นายรณ - บานสัญชาย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - -

6 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (บาน

ผูใหญพุก - บานนายเกตุ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - -

7 โครงการขยายเขตทอเมนตประปาบาน

นายดํารงค หมูที2่(คุมหนองคุม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - -

8 โครงการติดตั้งถังเชมเปญ (บานนายสม

พิศ รักยศ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ ความ

จุ 15 ลบ.ม.

- 300,000

9 โครงการเจาะบอบาดาล (บานนางแดง  

แกวมา) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

10 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมหนองคุม) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

11 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณไรนาย

สมนึก จันทรมะลิ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

12 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบาน

นายบัญญัติ รักษาชอบ)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

13 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมสามหลัง) 

หมูที่ 2 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

14 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมบานนาง

ฉลวย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -



15 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา หมูที่ 3 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ทอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 

ระยะทาง 3,000 ม.

- -

16 โครงการเจาะบอบาดาล (ทางแยกบาน

ลุงสมควร) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- -

17 โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค 

(ซอย 11 แยก อูชางตุย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตระบบประปา

ภูมิภาค

- 100,000

18 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน หมูที่

 4 (บานนายดํารง อินทลัย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน - -

19 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา(หลัง

เขาสวนสม) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - -

20 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายสุนีย ขุมเงิน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 400,000

21 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(บริเวณบานนายประสงค - อดีตผูใหญ

ประมาณ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต 50,000 -

22 โครงการกอสรางระบบประปา(บริเวณ

บานผูใหญบันลือ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

400,000 -

23 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา ขนาด

 2 นิ้ว (บริเวณฟารมวัวนายถนอม จอม

โพ - บานนายเชิญ เหขุนทด) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต 50,000 -

24 โครงการกอสรางระบบประปาน้ําสะอาด

 พรอมโรงกรองน้ําประปา หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ ความ

จุ 15 ลบ.ม. พรอมโรง

กรองน้ํา

- 500,000

25 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายจันทร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- -

26 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (สาม

แยกตูยามหนองอีเหลอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

130,000 -



27 โครงการเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง

ถังเชมเปญ (15 คิว) พรอมทอเมนต

ประปา (ยาว 300 ม.)หมูที่ 6 (คุมบาน

นายสุดใจ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

พรอมถังเชมเปญ และ

ทอเมนตประปา

- -

28 โครงการกอสรางโรงกรองน้ํา  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางโรงกรองน้ํา - 500,000

29 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายเชย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- 130,000

30 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายปรีชา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- -

31 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายระวี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- -

32 โครงการวางทอเมนตประปา (บานนาย

ณรงค -ปายโรงเรียนหนองอีเหลอ) หมูที่

 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ระยะ 250 ม. - 50,000

33 โครงการซอมแซมทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมระบบประปา

ภายในหมูบาน

- -

34 โครงการเจาะบอบาดาล (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- -

35 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - -

36 โครงการวางทอ PE (จากน้ําตกกุสุมา - 

คุมปาไผ) หมู 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ระยะ 3000 ม. - -

37 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 8(

คุมโรงเรียน)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- 400,000

38 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 8(

คุมกลางหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

400,000 -



39 โครงการติดตั้งเครื่องปรับสภาพน้ํา (คุม

กลางบาน)หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เครื่องสลายตะกรัน - -

40 โครงการติดตั้งถังประปา ขนาดความ จุ 

15 ลบ.ม. คุมโนนสวาง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

9มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปา ขนาด

ความ จุ 15 ลบ.ม.

300,000 -

41 โครงการ ติดตั้งประปา ขนาดความจุ 15

 ลบ.ม. กลุมบานกอก หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

9มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปา ขนาด

ความ จุ 15 ลบ.ม.

300,000 -

42 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบอเดิม

ทุกจุดภายในหมูบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- -

43 โครงการเปลี่ยนถังเชมเปญบริเวณคุม

เขาแคบ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ถังประปาความจุ 15 

ลบ.ม.

300,000 -

44 โครงการกอสรางระบบประปา (บานครู

สังข – บานไมงาม) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

400,000 -

45 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

ซอยครูสังข) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

400,000 -

46 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานยายแปน ไขกระโทก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- 400,000

47 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมูที่

 13(ซอยนายเกรียงศักดิ์)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - 50,000

48 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณศาลา

ประชาคม) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

130,000 -

49 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(หมูบานคุมรวมสุข)ทั้ง 2 ฝงถนนหมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - 300,000

50 โครงการขยายเขตประปากลุมบานลาง 

หมูที่ 14(วางทอ PEขนาด2นิ้ว จากฝาย

น้ําลน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา 

ระยะทาง 1,000 ม.

- 70,000

51 โครงการกอสรางแทงคอนกรีตเพื่อพักน้ํา

 (บริเวณบานค่ํา ผาสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ถังเก็บน้ํา คสล. 

สําเร็จรูป

- 100,000



52 โครงการกอสรางระบบประปา(คุมแกน

ทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

400,000 -

53 โครงการกอสรางระบบประปา (บานลุง

คํากอง  ธนะสุวรรณ) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่

16มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- -

54 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 

17(ซอยสามัคคีธรรม , ซอยบานยายสละ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - -

55 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 

17(ซอยบานนายอนุสิทธ)ิ

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - -

56 โครงการขยายระบบประปา หมูที่ 17 

(บริเวณซอยมาดี – แยกประปา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - 200,000

57 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 

18(หนาโลตัส-ปาชาจีน) ระยะ 2,200 

เมตร

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- -

58 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 

18(ซอยปาใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- 300,000

59 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปาหมูบาน 

(บริเวณซอยตนมะคา) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - -

60 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมบาน

นายโปย)หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- -

61 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบอเดิม)

 คุมบานต่ํา หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

130,000 -

62 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 20 

(คุมลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- -

63 โครงการเจาะบอบาดาล (บานนาย

อดุลย)หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล 130,000 -

64 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมซับอุดม) 

หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- -



65 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมซับ

นอยต่ํา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- -

66 โครงการติดตั้งถังประปาเชมเปญ (คุม

ทรัพยอุดม(บอเดิม)) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ - -

67 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมตอทอเขา

ถัง (คุมซับไทร) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

130,000 -

68 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายจําลอง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- -

69 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (ภูมาน

เมฆ - บานนายสายชล) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - -

70 โครงการเจาะบอบาดาล (ศพด.ลํา

ทองหลาง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- -

71 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายอุดมทรัพย) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- -

72 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมระบบประปา

ภายในหมูบาน

- -

73 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 21(บาน

นางสุดใจ จันทาโลก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล - -

74 โครงการติดตั้งถังประปา หมูที่21 (บาน

นายสุข มาทะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

- -

75 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมูที่ 21 

(บานนายแวว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังแชมเปญ 

พรอมวางทอเมนต

ประปา

- -

76 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 21 

(บริเวณบานนายปยะพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- 130,000

77 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน (บาน

นางสาวอาภาพร วิโรจน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน - -



78 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่22(

กลุมบานนายยนต พลแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

22มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปา ความจุ

15ลบ.ม.

- 380,000

79 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา (ถัง

ประปาทุกถังภายในหมูบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค – บริโภค ที่มี

คุณภาพ

ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา 500,000 -

80 โครงการกอสรางระบบประปา (หนอง

ยางเหนือ) หมูที่ 22 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่

22มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปา ความจุ

15ลบ.ม.

- -

81 โครงการกอสรางระบบประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งถังแชมเปญ 

พรอมวางทอเมนต

ประปา

8,360,000 8,360,000

82 โครงการซอมแซมบํารุงระบบการใชน้ํา

ภายในหมูบาน หมูที1่-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ดูแลอุปกรณไฟฟา ทอ

เมนต และหอถัง

800,000 800,000

83 โครงการติดตั้งเครื่องปรับสภาพน้ํา หมูที่

 1 - 22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค – บริโภค ที่มี

คุณภาพ

ติดตั้งเครื่องสลาย

ตะกรันภายในตําบล

2,200,000 2,200,000

84 โครงการวางทอน้ําเขาในพื้นที่สาธารณะ

ประโยชนบานหนองกะโตวา

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

วางทอน้ําเขาพื้นที่ - -

85 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งที่ปด

เปดน้ํา (บริเวณพื้นที่ทําการ อบต.ปาก

ชอง)

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งที่ปดเปดน้ํา

150,000 -



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

5.6 แนวทางการพัฒนาผังเมืองทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงผูบริหารและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบดานผังเมืองเขารับการ

ฝกอบรมดานผังเมือง

เพื่อนําความรูดานผัง

เมืองมาพัฒนาผังเมือง

ของทองถิ่นและผังเมือง

รวมของจังหวัด

ผูบริหารและเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบดานผัง

เมืองของ อบต.ปากชอง

50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.1  แนวทางการจัดการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่



เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับ

การศึกษากับการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นโดยการจัดแสดงผล

งานและคายวิชาการของเด็กเยาวชนใน

โรงเรียน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญโดย

บูรณาการกับการศึกษา

กับการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 50,000 50,000

2 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหมีความพรอมทั้งทางกายภาพและใช

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยการ

ทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 150,000 150,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.1  แนวทางการจัดการศึกษา 

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

3 การสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ

บุคลากรใหเปนมืออาชีพและยกวิทย

ฐานะใหสูงขึ้น

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

พัฒนาครูและบุคลากร

ใหเปนมืออาชีพและยก

วิทยฐานะใหสูงขึ้น

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 60,000 60,000

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน

เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา

ตามหลักการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน

โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 10,000 10,000

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย

เรียนรูงานศิลปกรรมและการแสดงใน

ทองถิ่น/โรงเรียน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดตั้งศูนยเรียนรู

งานศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

เยาวชนในตําบล 180,000 180,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



6 โครงการสงเสริมและชวยเหลือในการ

จางเด็กนักเรียนชวงปดเทอมเขาทํางาน

เพื่อสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

เยาวชนในตําบล 50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.1  แนวทางการจัดการศึกษา 

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ

กิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนรู

ชุมชนตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

และชวยเหลือกิจกรรม

การเรียนรูของศูนยการ

เรียนรูชุมชนตําบลปาก

ชอง

ประชาชนในตําบล 60,000 60,000

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

จัดหองสมุดการเรียนรู

ประชาชนในตําบล 150,000 150,000

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนเตรียมความ

พรอมจัดการศึกษาระดับอนุบาลอายุ 

3-5 ป

เพื่อสงเสริมการเรียน

การสอนแกเด็กเล็ก

เด็กเล็กในตําบล 50,000 50,000

10 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของชาติใหเปน

ผูใหญที่ดีในอนาคต

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

60,000 60,000

11 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน

ตําบลปากชอง

เพื่อรองรับกับความ

ตองการและจํานวนเด็ก

เล็กกอนวัยเรียนที่มี

จํานวนเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชอง

100,000 100,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.2  แนวทางการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV โดยจัดใหมีและเพิ่มศั

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดรับเงิน

สนับสนุนในการเลี้ยงชีพ

ผูพิการในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

500,000 500,000

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

เงินสนับสนุนในการ

เลี้ยงชีพ

ผูสูงอายุในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

1,000,000 1,000,000

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติด

เชื้อ HIV

เพื่อใหผูติดเชื้อไดรับ

เงินสนับสนุนในการ

เลี้ยงชีพ

ผูติดเชื้อในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

500,000 500,000

4 โครงการสงเสริมการบริหารงานศูนยเด็ก

เล็ก

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมี

ศักยภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

50,000 50,000

5 โครงการมอบผาหมตานภัยหนาว เพื่อชวยเหลือผูที่

ประสบภัยหนาว

ผูยากไรในพื้นที่ตําบล

ปากชอง

200,000 200,000

6 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม

ผูสูงอายุภายในหมูบาน ในตําบลปากชอง

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเงิน

ในการดําเนินกิจกรรม

ของโครงการ

ผูสูงอายุในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

100,000 100,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.2  แนวทางการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV โดยจัดใหมีและเพิ่มศั

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

7 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนใหอยูดีมีสุข

ประชาชนในตําบล 30,000 30,000

8 โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนใน

ตําบล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000

9 โครงการ 13 เมษา รวมใจ สานสายใย 

ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรวม

กิจกรรมกับ อบต.

ผูสูงอายุในตําบล 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



10 โครงการสงเสริมคาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (จปฐ.)

เพื่อจายเปน

คาตอบแทนแกผูปฏิบัติ

ราชการ

ประชาชนในตําบล 50,000 50,000

11 โครงการสงเคราะหกายอุปกรณสําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการ ที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได

จัดหากายอุปกรณ 

สําหรับผูสูงอายุและคน

พิการ

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000

12 โครงการสงเสริมสนับสนุนการทํางาน

ของคณะกรรมการโครงการออมวันละ

บาท

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการ

ผูเขารวมโครงการ 50,000 50,000

13 โครงการแวนตาประชาชน เพื่อจายเปนคาวัด

สายตาและจัดซื้อแวน

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.2  แนวทางการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV โดยจัดใหมีและเพิ่มศั

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

14 โครงการดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

เพื่อจายเปนคา

ดําเนินงานตามโครงการ

 เชนจัดประชุมสัมมนา 

 คาอาหาร คาอุปกรณ 

ในการจัดงานเปนตน

สมาชิกครอบครัว 

ประกอบดวย พอ แม ลูก

50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.3  แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาติ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ

เพื่อสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

และประชาชนในเขต 

อบต.ปากชองเลนกีฬา

และนันทนาการเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

200,000 200,000

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการตั้ง

กลุมกีฬาและการออกกําลังกายทุกระดับ

เพื่อสงเสริมหมูบาน

และสนับสนุนการกีฬา

ทุกระดับ

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

100,000 100,000

3 โครงการสนับสนุนการจัดการแขงขัน

กีฬาทุกระดับ

เพื่อสนับสนุนการ

จัดการแขงขันกีฬาทุก

ระดับ

มีการสนับสนุนโครงการ

 ที่มีการขอรับการ

สนับสนุน

300,000 300,000

4 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อสนับสนุนการออก

กําลังกาย

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

200,000 200,000

5 โครงการกอสรางลานกีฬา ในตําบลปาก

ชอง

เพื่อสนับสนุนการออก

กําลังกาย

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

500,000 500,000

6 โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนและการกีฬา เพื่อจัดตั้งศูนยยาวชน

และการกีฬา

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใน

เขต อบต.ปากชอง เลน

กีฬาและนันทนาการเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

100,000 100,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของ อป

พร.

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไปราชการใหกับ 

อปพร. กรณี อปท.มีคําสั่ง

ใช อปพร.ปฏิบัติงานใน

ศูนย อปพร. หรือนอก

ที่ตั้งศูนย อปพร.

อปพร. ที่ปฏิบัติหนาที่

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

สังกัด อบต.ปากชอง

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



2  คาตอบแทนขาราชการ พนักงาน 

พนักงานจางของ อปท. อปพร. หนึ่ง

ตําบลหนึ่งทีมกูภัย(OTOS) ผูปฏิบัติงาน

ดานการแพทยฉุกเฉิน(EMS)

เพื่อจายเปนเบี้ยเลี้ยง

ใหกับ จนท.ที่ปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน 

น้ําปาไหลหลาก และน้ํา

ลนตลิ่ง เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปน

การชวยเหลือประชาชน

ในสถานการณฉุกเฉินซึ่ง

ตองปฏิบัติงานตลอด 24 

ชม.

ขาราชการ พนักงาน 

พนักงานจาง ของ อปท.

 , อปพร. หนึ่งตําบล

หนึ่งทีมกูภัย(OTOS) 

ผูปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน(EMS)

 สังกัด อบต.ปากชอง

50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหกับอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)และ

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง พนักงาน

จาง อบต.ปากชอง ที่ปฏิบัติหนาที่ดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ

 อบต.ปากชอง

เพื่อใหมีการพัฒนา

ระบบงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อปพร. และขาราชการ

พนักงาน พนักงานจาง 

ลูกจาง อบต.ปากชอง 

ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

150,000 150,000

4 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชวง

เทศกาล

เพื่อปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นที่รับผิดชอบ ชวง

เทศกาลบริเวณจุดเสี่ยง

ภัย ของตําบลปากชอง

เพื่อใหจํานวนครั้งการ

เกิดสาธารณภัยลดลง

หรือเปนศูนยเมื่อเทียบ

กับเทศกาลปที่ผานมา

90,000 90,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ

จนท.อบต.ปากชอง,อป

พร.,สวนราชการตางๆ,

มูลนิธิตางๆ

50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อใหความรูดานการ

ปองกันและระวัง

อัคคีภัย แก พนักงาน 

เยาวชน ประชาชน 

สถานประกอบการ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ฯลฯ ในตําบลปากชอง

พนักงาน เยาวชน 

ประชาชน สถาน

ประกอบการ โรงงาน

อุตสาหกรรม ฯลฯ ใน

ตําบลปากชอง

50,000 50,000

7 โครงการฝกอบรม อปพร. เพื่อใหประชาชนที่มี

ความสนใจที่จะเปน 

อปพร. มาฝกการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง

300,000 300,000

8 โครงการทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนความรู

ใหกับ อปพร.

อปพร. สังกัด อบต.

ปากชอง

200,000 200,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

(ผลผลิตของโครงการ)



9 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟ

ปา

เพื่อใหความรูดานการ

ปองกันและระวังไฟปา

ใหกับ จนท.อปพร. 

และประชาชนในตําบล

ขาราชการ พนักงาน 

ในสังกัด อบต.ปากชอง

 ที่ปฏิบัติหนาที่ดาน

การปองกันฯ , อปพร. 

อบต.ปากชอง , 

ประชาชนในตําบล

50,000 50,000

10 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ

ตางๆ ดานการบริการ

แพทยฉุกเฉิน

เพื่อดูแลดานการ

บริการการแพทย

ฉุกเฉินรวมไปถึงการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยดานอุบัติเหตุ

ในตําบล

30,000 30,000

11 การจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑ

เครื่องชวยหายใจ SCBA

 เพื่อใชในการปองกัน

และระงับอัคคีภัยใน

พื้นที่อับอากาศเพื่อให

เจาหนาที่ไดรับความ

ปลอดภัย

จนท.งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ปากชอง

300,000 300,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

12 การจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อใช

ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อให จนท. อบต.ปาก

ชองที่ปฏิบัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได

สวมใสเพื่อความ

ปลอดภัย

จนท.งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ปากชอง

60,000 60,000

13 การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่

จํานวนวัสดุที่เพียงพอ

ตอการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

150,000 150,000

14 การจัดซื้อวัสดุที่ใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไมสามารถจัด

เขาประเภทวัสดุในกลุมตางๆ

เพื่อจัดซื้อวัสดุมาใชใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีวัสดุในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของ อบต.

ปากชองอยางเพียงพอ

50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



15 การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ของ จนท. ที่ปฏิบัติ

หนาที่

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิงใชในงาน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

300,000 300,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

16 การจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชดานการ

ติดตอสื่อสารในการ

ประสานงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

จํานวน 2 เครื่อง 24,000 24,000

17 การจัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ เพื่อใชในงานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ของ จนท. ที่

ปฏิบัติหนาที่

จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ ใช

ในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1,000,000 1,000,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.5 แนวทางการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไมติดตอ การ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการมอบวัคซีนพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบาเพื่อ

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจายุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

2 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง เพื่อปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจายุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

3 โครงการมอบยาคุมสุนัขและแมว เพื่อปองกันและควบคุม

จํานวนสุนัขและแมว

เพื่อลดปญหาสุนัขและ

แมวจรจัด

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000

4 โครงการมอบทรายอะเบท กําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจากยุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทํางานศูนยอาสาสมัครสาธารณสุขมูล

ฐาน ในตําบลปากชอง

เพื่อใหการทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

พื้นที่ตําบลปากชอง 220,000 220,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.5 แนวทางการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไมติดตอ การ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000

7 โครงการมอบเวชภัณยยาและ

อุปกรณเสริมใหแก ศสมช.หมูบานใน

ตําบลปากชอง

เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) และอาหารกลางวันเด็กและ

เยาวชนในตําบลปากชอง

เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

และเยาวชนในตําบล

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

3,000,000 3,000,000

9 โครงการปองกันโรคติดตอ เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.6  แนวทางการปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด ตามแผนปฏิบัติการของ ศป.ปส. 

อบต.ปากชอง

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติด

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนรณรงค

โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน

โรงเรียน/ชุมชนหมูบาน/สถาน

ประกอบการ ตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

รณรงคโครงการ TO BE

 NUMBER ONE ใน

โรงเรียน/ชุมชน

หมูบาน/สถาน

ประกอบการ ตําบล

ปากชอง

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000

3 โครงการปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด และรณรงคสงเสริม

การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

100,000 100,000

4 การจัดซื้อที่ตรวจสารเสพติด เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

50,000 50,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.7  แนวทางการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรม แกประชาชนในทองถิ่น

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

(ผลผลิตของโครงการ)



1 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมขาราชการสวน

ทองถิ่น ,เจาหนาที่ของรัฐ และผูนําชุมชน

เพื่อรณรงคและ

ประชาสัมพันธเพื่อปลุก

จิตสํานึกดานคุณธรรม/

จริยธรรม แกประชาชน

ในทองถิ่น

พนักงานและประชาชน

ตําบลปากชอง

150,000 150,000

2 โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

แกเด็กและเยาวชน/ประชาชนตําบล

ปากชอง

เพื่อปลุกจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม 

แกประชาชนในทองถิ่น

เด็กและเยาวชนตําบล

ปากชอง

100,000 100,000

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ

ลูกเสือชาวบาน

เพื่อรณรงคและ

ประชาสัมพันธเพื่อปลุก

จิตสํานึกดานคุณธรรม/

จริยธรรม แกประชาชน

ในทองถิ่น

ประชาชนตําบลปากชอง 30,000 30,000

6.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข

6.8  แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมดานศาสนา 

วัฒนธรรมและประเพณีดานตางๆ

สนับสนุนกิจกรรมดาน

ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีดานตางๆ

มีการสนับสนุน

โครงการอยางตอเนื่อง

ทุกป

300,000 300,000

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชนแกวัดในตําบล

ปากชอง

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณะประโยชน

ของวัด

มีการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรม

200,000 200,000

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อการสืบสาน

 ดานศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม

มีการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรม

200,000 200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 1(

คลองหมู1และหมู12)

ประชาชนหมูที1่ มี

แหลงกักเก็บน้ํา

กอสรางฝายชะลอน้ํา - -

2 โครงการขุดลอกคลองตาลอง หมูที1่(

หลังบานนายพุก-ฝายหนาบานนาย

อานนท ศรีคัณฑา)

เพื่อใหประชาชนหมูที1่

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - -

3 โครงการขุดลอกคลองสายกลางหมูบาน

 หมูที1่(บานนายวิเชียร-บานนายบุญ

เรือง)

เพื่อใหประชาชนหมูที1่

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - -

4 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (คุมสาม

หลัง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ํา

ขุดลอกคลอง - -

7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัด

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



5 โครงการขุดลอกฝาย (ฝายน้ําลนหนอง

ผักเสน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - -

6 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (บานตาสี

 – บานนางลําไย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - -

7 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (บาน 

อบต.ลาน - บานนายเสรี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - -

8 โครงการขุดลอกฝาย (ฝายน้ําลนหนอง

ฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - -

9 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - -

10 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา ต.พอเพียง 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกอางเก็บน้ํา - -

7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอกคลองน้ําธรรมชาติ 

(บริเวณบานนางสําเภา – บานนางอนงค

 ลักษมณี) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกลําคลอง - -

12 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา (อางคลอง

ตาลองเชื่อมบันไดมา) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกอางเก็บน้ํา - -

13 โครงการขุดลอกฝายหนองมะคา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - 400,000

14 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (บอ

ใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.

- -

15 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (คุมวัด) เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.ลึก3.5ม.

- -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



16 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (ซอย

นายทว)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.

- -

7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

17 โครงการขุดลอกลําราง  หมูที่ 10  (หลัง

บานผูใหญโตะ)

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกลําราง - -

18 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน (ภูตะวัน) 

หมูที่ 10

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกลําฝาย - -

19 โครงการขุดลอกรองน้ํา หมูที่ 11  (เขา

หาอางเก็บน้ํา) ระยะ 200 ม.

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกรองน้ํา 200,000 -

20 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกคลองยาว 2,000

 ม.

- -

21 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา หมูที่ 13

 (บริเวณใตฝายกักเก็บน้ํา หมูบาน

หนองสวอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําอุปโภค-บริโภค

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา - -

22 โครงการสรางฝายน้ําลนใหเปนคอนกรีต 

(คลองนางตอย) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําอุปโภค-บริโภค

สรางฝายน้ําลน - -

7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

23 โครงการขุดลอกคลองฝายน้ําลน หมูที่

14(เชื่อมบานเขื่อนขาด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกฝายน้ําลน - 800,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



24 โครงการขุดลอกฝาย (บานพอค่ํา ผาสุก)

 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกฝายน้ําลน 200,000 -

25 โครงการขุดลอกหนองน้ํา หมูที่ 16   

(ดานกักสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกหนองน้ํา -

26 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 19 (คุมเขา

รวก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกบอน้ํา - 300,000

27 โครงการขุดลอกลําหวย หมูที่ 20 (บาน

ยายธร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําหวย 

ระยะทาง 500 ม.

- -

28 โครงการขุดลอกสระน้ํา (บานนายอดุลย)

 หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกสระ - 200,000

7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.1  แนวทางการสงเสริมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา และกระจายการใชปร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

29 โครงการขุดลอกลําหวยซับนอย หมูที่ 20 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําหวย - -

30 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ หมู 

1-22

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

เพื่อน้ําที่ไดมาใชใน

การเกษตร

2,000,000 2,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



7.  ยุทธศาสตรน้ําแกจน

7.2  แนวทางการกอสรางระบบแหลงน้ําขนาดใหญ

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการขุดบอน้ําทําการเกษตร หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดบอน้ําเพื่อการเกษตร

 จํานวน 10 ไร

- -

2 โครงการขุดบอน้ํา หมูที่ 11 (คุมโคนม) เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดบอน้ํา 27 ไร - -

3 โครงการขุดบอน้ํา หมูที1่1(ศูนยบํารุง

พันธุสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค

ขุดบอน้ํา - -

4 โครงการขุดบอน้ํา หมูที1่1(ศูนยวิจัย

อาหารสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค

ขุดบอน้ํา - -

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

8.1  แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย

เปาหมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการเกษตร

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน



2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการเกษตรอินทรียแก

กลุมเกษตรกร

เพื่อใหประชาชนนําวิถี

การเกษตรอินทรียมาใช

ในการทําการเกษตร

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

70,000 70,000

2  เพื่อใหประชาชนนําวิถี

การเกษตรอินทรียมาใช

ในการทําการเกษตร

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

50,000 50,000

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

8.2  แนวทางการลดคาใชจายของเกษตรกร

เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการทําบัญชีรายรับ-

รายจายของเกษตรกร

เพื่อลดคาใชจายของ

เกษตรกร

ประชาชนทั้ง22 หมู 50,000 50,000

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

8.3  แนวทางการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย

2560 2561

(บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมการเพิ่มผลิตผลทาง

การเกษตร

เพื่อเพิ่มผลผลิต

เกษตรกร

เกษตรกรตําบลปากชอง 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผาน

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 ประชาชนในตําบล มี

รายไดเพิ่มมากขึ้นจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้น

ประชาชนในตําบล มี

รายไดเพิ่มมากขึ้นจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้น

สํานักปลัด

100,000 แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 มีการคนพบแหลง

ทองเที่ยวแหงใหม

มีการคนพบแหลง

ทองเที่ยวแหงใหม

สํานักปลัด

   

  

 

    รรมอันดีของทองถิ่น  การเปนศูนยกลางการฝกอบรมสัมมนา  กีฬาเพื่อการ

     นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)

  

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

1,000,000 แหลงทองเที่ยวในเขต 

อบต. ไดรับความนิยม 

และประชาชนไดรับ

ทราบถึงสถานที่ตางๆ 

ในตําบล

แหลงทองเที่ยวในเขต 

อบต. ไดรับความนิยม 

และประชาชนไดรับ

ทราบถึงสถานที่ตางๆ 

ในตําบล

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 จํานวนนักทองเที่ยว มา

ตําบลปากชองมีเพิ่ม

มากขึ้น

จํานวนนักทองเที่ยว มา

ตําบลปากชองมีเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 มีการจัดตั้งเครือขาย

การทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

มีการจัดตั้งเครือขาย

การทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

500,000 คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ทุกสวนงานใน 

อบต.ปากชอง

500,000 คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

500,000 ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ไดรับประโยชน

จากการจัดซื้อ

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ไดรับประโยชน

จากการจัดซื้อ

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

   

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



1,000,000 มีวัสดุ ครุภัณฑ ใชใน

การปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

มีวัสดุ ครุภัณฑ ใชใน

การปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

ทุกสวนงานใน 

อบต.ปากชอง

500,000 เพื่อความสะดวกใน

การบริหารจัดการ และ

การบริการประชาชน

เพื่อความสะดวกใน

การบริหารจัดการ และ

การบริการประชาชน

ทุกสวนงานใน 

อบต.ปากชอง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

500,000 เพื่อความสะดวกใน

การบริหารจัดการ และ

การบริการประชาชน

เพื่อความสะดวกใน

การบริหารจัดการ และ

การบริการประชาชน

ทุกสวนงานใน 

อบต.ปากชอง

50,000 ไมเกิดการทุจริตในทุกๆ

 ดาน และเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

ไมเกิดการทุจริตในทุกๆ

 ดาน และเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



50,000 ผูบริหาร  สมาชิกสภาพ

ทองถิ่น  ผูนําชุมชน  

ประชาชนในตําบล  มี

ความรูความเขาใจใน

กฎหมายทองถิ่นเพิ่มมาก

ขึ้น

ผูบริหาร  สมาชิกสภาพ

ทองถิ่น  ผูนําชุมชน  

ประชาชนในตําบล  มี

ความรูความเขาใจใน

กฎหมายทองถิ่นเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

300,000 นักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

นักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

สวนการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

10,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

สํานักปลัด

500,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการเพิ่ม

ศักยภาพ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการเพิ่ม

ศักยภาพ

อบต.ปากชอง

500,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

อบต.ปากชอง

10,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

อบต.ปากชอง

ตัวชี้วัด

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน



2562

(บาท)

50,000 คณะผูบริหาร , ส.อบต.

 , พนักงาน อบต. ไดรับ

การสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คณะผูบริหาร , ส.อบต.

 , พนักงาน อบต. ไดรับ

การสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

สํานักปลัด

    )

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 เทคโนโลยีและบุคลากร

มีความเหมาะสม

สอดคลองกับการ

บริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณปจจุบัน

เทคโนโลยีและบุคลากร

มีความเหมาะสม

สอดคลองกับการ

บริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณปจจุบัน

สํานักปลัด

รับผิดชอบหลัก(KPI)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 สงเสริมประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

สงเสริมประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

2562

   

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



(บาท)

220,000 ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับการผลิตและทํา

ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับการผลิตและทํา

ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

100,000 กลุมสตรีแมบานไดนํา

ความรูที่ไดรับการ

ฝกอบรมนํามาใชใน

การประกอบอาชีพเพื่อ

เพิ่มรายได

กลุมสตรีแมบานไดนํา

ความรูที่ไดรับการ

ฝกอบรมนํามาใชใน

การประกอบอาชีพเพื่อ

เพิ่มรายได

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําเอาแนวพระราชดําริ

มาใชในการดํารงชีวิต

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําเอาแนวพระราชดําริ

มาใชในการดํารงชีวิต

สํานักปลัด

60,000 ยุวชนทั้ง 22 หมู ได

ความรูทางดาน

การเกษตร

ยุวชนทั้ง 22 หมู ได

ความรูทางดาน

การเกษตร

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนทั้ง 22หมู 

ไดรับความรูเพื่อ

นํามาใชในการเกษตร

ประชาชนทั้ง 22หมู 

ไดรับความรูเพื่อ

นํามาใชในการเกษตร

สํานักปลัด

250,000 ประชาชนทั้ง 22หมู 

สามารถพึ่งตนเองได

ประชาชนทั้ง 22หมู 

สามารถพึ่งตนเองได

สํานักปลัด

รบผดชอบหลก

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



50,000 ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู

ไดรับการสงเสริม

อาชีพ/พัฒนาสินคาชม

ชน/ตลาดชุมชน/

รานคาชุมชน

ประชาชนทั้ง 22 หมู

ไดรับการสงเสริม

อาชีพ/พัฒนาสินคาชม

ชน/ตลาดชุมชน/

รานคาชุมชน

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู ไม

เปนผูวางงาน

ประชาชนทั้ง 22 หมู ไม

เปนผูวางงาน

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมูมี

ความเขมแข็งดานการ

เกษตรกรรม/สินคา

ชุมชน

ประชาชนทั้ง 22 หมูมี

ความเขมแข็งดานการ

เกษตรกรรม/สินคา

ชุมชน

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



1,000,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 เยาวชนตําบลปากชอง

ไดรับการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เยาวชนตําบลปากชอง

ไดรับการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

200,000 เพื่อใหจํานวนครู

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียนในตําบล

เพื่อใหจํานวนครู

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียนในตําบล

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนไดรับการ

เสริมสรางเครือขาย

สินคาชุมชน/ศูนย

ประสานสินคาชุมชน

ประชาชนไดรับการ

เสริมสรางเครือขาย

สินคาชุมชน/ศูนย

ประสานสินคาชุมชน

สํานักปลัด

100,000 กลุมสตรีและอสม. 

ไดรับการสนับสนุน

เรื่องสวัสดิการอยาง

เหมาะสม

กลุมสตรีและอสม. 

ไดรับการสนับสนุน

เรื่องสวัสดิการอยาง

เหมาะสม

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(KPI)



50,000 ประชาชนไดรับการ

พัฒนาและสงเริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

ประชาชนไดรับการ

พัฒนาและสงเริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

500,000 ประชาชนไดรับความรู

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ

ประชาชนไดรับความรู

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนใหรวมมือใน

การจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ

ประชาชนใหรวมมือใน

การจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ

สํานักปลัด

   

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ปริมาณขยะมูลฝอยลด

นอยลง

ปริมาณขยะมูลฝอยลด

นอยลง

สํานักปลัด

50,000 จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

สํานักปลัด

300,000 จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



500,000 ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

และน้ําเสียในชุมชน

และทองถิ่น มีการ

กําจัดอยางถูกวิธี

ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

และน้ําเสียในชุมชน

และทองถิ่น มีการ

กําจัดอยางถูกวิธี

สํานักปลัด

100,000 น้ําเสียในชุมชนและ

ทองถิ่น มีการกําจัด

อยางถูกวิธี

น้ําเสียในชุมชนและ

ทองถิ่น มีการกําจัด

อยางถูกวิธี

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา พื้นที่ปา

เพิ่มมากขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา พื้นที่ปา

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

สํานักปลัด

50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

สํานักปลัด

50,000 สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สํานักปลัด

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



50,000 สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ประหยัดพลังงาน

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ประหยัดพลังงาน

สํานักปลัด

  นๆ ในทองถิ่นไปทดแทนพลังงาน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนในตําบลปาก

ชอง มีสํานึกในการ

อนุรักษและคนหาสิ่งอื่น

ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง มีสํานึกในการ

อนุรักษและคนหาสิ่งอื่น

ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนตําบลปาก

ชอง ทราบขอมูลและ

แนวทางในการอนุรักษ

มรดกทางธรรมชาติ

ประชาชนตําบลปาก

ชอง ทราบขอมูลและ

แนวทางในการอนุรักษ

มรดกทางธรรมชาติ

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

120,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

   

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



120,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

80,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

180,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

180,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5,300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

20,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



70,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

4,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

220,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

550,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

180,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

350,000 - ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



1,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

70,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

370,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

420,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

450,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

560,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

140,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



280,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

230,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

230,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

630,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

280,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

270,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

560,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

20,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

27,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



13,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

75,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

37,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

1,750,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

440,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

870,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

350,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

385,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

2,100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

4,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



1,550,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

- จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

550,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

110,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

30,000 ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



30,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

จัดสราง ศพด.

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

จัดสราง ศพด.

กองชาง

720,000 ประชาชนไดใชสถานที่

เพื่อทํากิจกรรม

ประชาชนไดใชสถานที่

เพื่อทํากิจกรรม

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

15,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง



450,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

10,000 ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

10,000 ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

44,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง



50,000 ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนไดรับประ

โยขนการกอสราง ศพด.

ประชาชนไดรับประ

โยขนการกอสราง ศพด.

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง



500,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

200,000 เยาวชนในตําบล มี

สนามเด็กเลน

เยาวชนในตําบล มี

สนามเด็กเลน

กองชาง

300,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

1,000,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง



300,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

20,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับพักผอน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับพักผอน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200,000 ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 เพื่อใหประชาชน มี

ภาชนะไวกักเก็บน้ํา

เพื่อใหประชาชน มี

ภาชนะไวกักเก็บน้ํา

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

กองชาง

- ประชาชนมีสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ประชาชนมีสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

- ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

กองชาง

- ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- เพื่อมิใหทรัพยสินใน

ศาลาประชาคมศูนยหาย

เพื่อมิใหทรัพยสินใน

ศาลาประชาคมศูนยหาย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

60,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล ได

ใชเพื่อทํากิจกรรมของ

หมูบาน

ประชาชนในตําบล ได

ใชเพื่อทํากิจกรรมของ

หมูบาน

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

กองชาง

2,000,000 เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กองชาง

3,000,000 เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง



300,000 ประชาชนมีสถานที่ใช

สําหรับอานหนังสือ

ประชาชนมีสถานที่ใช

สําหรับอานหนังสือ

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

2,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50,000 เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

กองชาง



- เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กองชาง

100,000 เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถติดตอสื่อสาร

ไดสะดวก

ประชาชนในตําบล 

สามารถติดตอสื่อสาร

ไดสะดวก

กองชาง

783,300 ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

กองชาง

500,000 ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

กองชาง

1,000,000 มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง



1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

500,000 มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กองชาง

50,000 ประชาชนไดรับทราบ

จากการติดตั้งปาย

ประชาชนไดรับทราบ

จากการติดตั้งปาย

กองชาง

1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



- ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 การขนสงและ

วิศวกรรมจราจรไดรับ

การพัฒนา

การขนสงและ

วิศวกรรมจราจรไดรับ

การพัฒนา

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

3,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

10,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

48,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

60,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

5,000,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

พรอมมีไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  

พรอมมีไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

20,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

350,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

30,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

20,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน และ

มีไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน และ

มีไฟฟาใช

กองชาง



100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

75,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

120,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

80,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

10,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

700,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



500,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

100,000 เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

กองชาง

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



840,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

220,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

40,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



455,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



500,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง



400,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

50,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

200,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

200,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

150,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

8,360,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

2,200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

กองชาง

100,000 เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

กองชาง

- เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

กองชาง



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ผูบริหารและเจาหนาที่

นําความรูที่ไดรับจาก

การฝกอบรมมาพัฒนา

ผังเมือง

ผูบริหารและเจาหนาที่

นําความรูที่ไดรับจาก

การฝกอบรมมาพัฒนา

ผังเมือง

กองชาง

แบบ ผ.01

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

   

  



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 โรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยบูรณาการ

กับการศึกษากับ

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

โรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญโดยบูรณาการ

กับการศึกษากับ

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

150,000 โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาใหมีความ

พรอมทั้งทางกายภาพ

และใชเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาผูเรียน

กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

60,000 โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาครู

และบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพและยกวิทยฐานะ

ใหสูงขึ้น

โรงเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาครู

และบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพและยกวิทยฐานะ

ใหสูงขึ้น

กองการศึกษาฯ

10,000 โรงเรียนไดรับการ

พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาตามหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

โรงเรียนไดรับการ

พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาตามหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน

กองการศึกษาฯ

180,000 จัดตั้งศูนยเรียนรูงาน

ศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

จัดตั้งศูนยเรียนรูงาน

ศิลปกรรมและการ

แสดงในทองถิ่น/

โรงเรียน

กองการศึกษาฯ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



50,000 ไดรับการสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

ไดรับการสงเสริมและ

ชวยเหลือในการจาง

เด็กนักเรียนชวงปด

เทอมเขาทํางาน

กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

60,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนและ

ชวยเหลือกิจกรรมการ

เรียนรูของศูนยการ

เรียนรูชุมชนตําบลปาก

ชอง

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนและ

ชวยเหลือกิจกรรมการ

เรียนรูของศูนยการ

เรียนรูชุมชนตําบลปาก

ชอง

กองการศึกษาฯ

150,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจัดหองสมุด

การเรียนรู

กองการศึกษาฯ

50,000 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

60,000 เด็กและเยาวชนรูจัก

หนาที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง

เด็กและเยาวชนรูจัก

หนาที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง

กองการศึกษาฯ

100,000 เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ไวดูแลอยางพอเพียง

เด็กเล็กกอนวัยเรียนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ไวดูแลอยางพอเพียง

กองการศึกษาฯ

        ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



500,000 ผูพิการทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูพิการทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

1,000,000 ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

500,000 ผูติดเชื้อทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูติดเชื้อทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการสงเสริมการ

บริหารงาน

สํานักปลัด

200,000 ผูยากไรไดรับการ

ชวยเหลือเมื่อประสบ

ภัยหนาว

ผูยากไรไดรับการ

ชวยเหลือเมื่อประสบ

ภัยหนาว

สํานักปลัด

100,000 ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดดําเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคของ

กองทุน

ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดดําเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคของ

กองทุน

สํานักปลัด

        ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

30,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

50,000 ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



50,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

100,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

50,000 ผูเขารวมโครงการไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ผูเขารวมโครงการไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนไดวัดสายตา

และตัดแวน

ประชาชนไดวัดสายตา

และตัดแวน

สํานักปลัด

        ศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 สมาชิกครอบครัว  เห็น

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

สมาชิกครอบครัว  เห็น

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



200,000 เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

กองการศึกษาฯ

100,000 ประชาชนทุกหมูบานมี

ความสมัครสมาน 

สามัคคีและเชื่อม

สัมพันธไมตรีตอกัน

ประชาชนทุกหมูบานมี

ความสมัครสมาน 

สามัคคีและเชื่อม

สัมพันธไมตรีตอกัน

กองการศึกษาฯ

300,000 ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

200,000 ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

กองการศึกษาฯ

500,000 ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

กองการศึกษา

ฯ/กองชาง

100,000 ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

สํานักปลัด

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



50,000 จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

150,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

90,000 ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การชวยเหลือเพื่อ

บรรเทาสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

และทันเหตุการณ

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การชวยเหลือเพื่อ

บรรเทาสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

และทันเหตุการณ

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



50,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 เยาวชนใหหมูบาน 22 

หมูบาน สามารถนํา

ความรูที่ได ไป

ชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง

เยาวชนใหหมูบาน 22 

หมูบาน สามารถนํา

ความรูที่ได ไป

ชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด

300,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

200,000 เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



50,000 เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

สํานักปลัด

30,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

300,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

60,000 การแตงการเปน

มาตรฐานและผูสวมใส

เกิดความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหนาที่

การแตงการเปน

มาตรฐานและผูสวมใส

เกิดความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

150,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

50,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



300,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

24,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

1,000,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

     รฟนฟูสุขภาพของประชาชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



50,000 การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

สํานักปลัด

50,000 การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

สํานักปลัด

100,000 การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

สํานักปลัด

50,000 การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

สํานักปลัด

220,000 การทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัด

     รฟนฟูสุขภาพของประชาชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

100,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

3,000,000 เด็กและเยาวชนใน

ตําบลไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลไดรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน

กองการศึกษาฯ

100,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สํานักปลัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

100,000 ปญหาแพรระบาดยา

เสพติดลดลง

ปญหาแพรระบาดยา

เสพติดลดลง

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

สํานักปลัด

100,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

50,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



150,000 พนักงานและประชาชน

มีจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม

พนักงานและประชาชน

มีจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม

สํานักปลัด

100,000 เพื่อปลุกจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม แก

เด็กและเยาวชนใน

ทองถิ่น

เพื่อปลุกจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม แก

เด็กและเยาวชนใน

ทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

30,000 เพื่อปลุกจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม 

แกประชาชนในทองถิ่น

เพื่อปลุกจิตสํานึกดาน

คุณธรรม/จริยธรรม 

แกประชาชนในทองถิ่น

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

300,000 ประชาชนไดรับการสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันดีงาม

ประชาชนไดรับการสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันดีงาม

กองการศึกษาฯ

200,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

กองการศึกษาฯ

200,000 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

กองการศึกษาฯ

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



แบบ ผ.01

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

500,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

   

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

300,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

150,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

2,000,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

800,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

100,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

500,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

- ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

         ระโยชน

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

200,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

2,000,000 แกไขปญหาการขาด

แคลนน้ําในฤดูแลง

แกไขปญหาการขาด

แคลนน้ําในฤดูแลง

กองชาง

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

5,000,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

5,000,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)

   

  

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน



2562

(บาท)

70,000 ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

ไปใชในการทํา

การเกษตร

ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

ไปใชในการทํา

การเกษตร

สํานักปลัด

50,000 ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

ไปใชในการทํา

การเกษตร

ประชาชนไดนําความรู

เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย

ไปใชในการทํา

การเกษตร

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 ประชาชนที่ทํา

การเกษตรตามแนว

เกษตรอินทรียสามารถ

ลดรายจายได

ประชาชนที่ทํา

การเกษตรตามแนว

เกษตรอินทรียสามารถ

ลดรายจายได

สํานักปลัด

รับผิดชอบหลัก(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก(KPI)



ตัวชี้วัด

2562

(บาท)

50,000 เกษตรกรสามารถเพิ่ม

ผลผลิตของตนเอง

สํานักปลัด

(KPI)

นมา ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทาง

พระราชดําริ

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด อบต.ปากชอง

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ อบต.ปากชอง

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด อบต.ปากชอง

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด อบต.ปากชอง

5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข อบต.ปากชอง

6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง อบต.ปากชอง

7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-

วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

กองการศึกษาฯ อบต.ปากชอง

8 บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป อบต.ปากชอง อบต.ปากชอง

บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน อบต.ปากชอง อบต.ปากชอง

9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด อบต.ปากชอง

10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข อบต.ปากชอง

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
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แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 20 2,040,000

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 20 2,040,000

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา 15 4,290,000 15 4,290,000 15 4,290,000 15 4,290,000 60 17,160,000

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 15 4,290,000 15 4,290,000 15 4,290,000 15 4,290,000 60 17,160,000

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 16 1,400,000

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 16 1,400,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห 20 26,400,000 20 26,400,000 20 26,400,000 20 26,400,000 80 105,600,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 20 26,400,000 20 26,400,000 20 26,400,000 20 26,400,000 80 105,600,000

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข 15 2,170,000 15 2,170,000 15 2,170,000 15 2,170,000 60 8,680,000

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 15 2,170,000 15 2,170,000 15 2,170,000 15 2,170,000 60 8,680,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน 493 748,289,400 314 570,532,900 221 651,895,300 235 564,447,300 1,263 2,535,164,900

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 493 748,289,400 314 570,532,900 221 651,895,300 235 564,447,300 1,263 2,535,164,900

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 3,290,000 17 3,290,000 17 3,290,000 17 3,290,000 68 13,160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 17 3,290,000 17 3,290,000 17 3,290,000 17 3,290,000 68 13,160,000

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 313,000 5 313,000 5 313,000 5 313,000 20 1,252,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 15 4,420,000 15 4,420,000 15 4,420,000 15 4,420,000 60 17,680,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 20 4,733,000 20 4,733,000 20 4,733,000 20 4,733,000 80 18,932,000

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19 2,808,000 19 2,808,000 19 2,808,000 19 2,808,000 76 11,232,000

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 19 2,808,000 19 2,808,000 19 2,808,000 19 2,808,000 76 11,232,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - -

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -

แผนงานสาธารณสุข 16 2,090,000 16 2,090,000 16 2,090,000 16 2,090,000 64 8,360,000

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - -

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - - - - - - - - - -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - - - - - - - - -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -

แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - - -

งบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 16 2,090,000 16 2,090,000 16 2,090,000 16 2,090,000 64 8,360,000

รวมทั้งสิ้น 624 794,930,400 445 617,173,900 352 698,536,300 366 611,088,300 1,787 2,721,728,900
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร

และปศุสัตว

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีรายได

ประชาชน 22 หมู 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย เพื่อใหประชาชนนําวิถี

การเกษตรอินทรียมาใช

ในการทําการเกษตร

เกษตรกร 22 หมู 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรมีการทํา

การเกษตรอินทรีย

เกษตรการลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร

สํานักปลัด

3 โครงการสงเสริมการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชโดยชีววิธี

เพื่อใหประชาชนลดการ

ใชสารเคมีในการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช

ประชาชน 22 หมู 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ปองกัน

กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

เกษตรการลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร

สํานักปลัด

4 โครงการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน แก

ประชาชนในตําบล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลสามารถพึ่งพา

ตนเองได

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

ประชาชนทั้ง 22 หมู มี

ความเปนอยูที่ดี

สํานักปลัด

4 350,000 350,000 350,000 350,000

แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

  และ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมอบผาหมตานภัยหนาว เพื่อชวยเหลือผูที่

ประสบภัยหนาว

ผูยากไรในพื้นที่ตําบล

ปากชอง

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูยากไรไดรับการ

ชวยเหลือเมื่อประสบ

ภัยหนาว

ผูยากไรไดรับการ

ชวยเหลือเมื่อประสบ

ภัยหนาว

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม

ผูสูงอายุภายในหมูบาน ในตําบลปากชอง

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเงิน

ในการดําเนินกิจกรรม

ของโครงการ

ผูสูงอายุในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดดําเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคของ

กองทุน

ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดดําเนินกิจกรรม

ตามวัตถุประสงคของ

กองทุน

สํานักปลัด

3 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนใหอยูดีมีสุข

ประชาชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการ 13 เมษา รวมใจ สานสายใย 

ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรวม

กิจกรรมกับ อบต.

ผูสูงอายุในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรม สํานักปลัด

แผนงาน สังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการสงเคราะหกายอุปกรณสําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการ ที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได

จัดหากายอุปกรณ 

สําหรับผูสูงอายุและคน

พิการ

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

6 โครงการแวนตาประชาชน เพื่อจายเปนคาวัด

สายตาและจัดซื้อแวน

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดวัดสายตา

และตัดแวน

ประชาชนไดวัดสายตา

และตัดแวน

สํานักปลัด

7 โครงการดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

เพื่อจายเปนคา

ดําเนินงานตามโครงการ

 เชนจัดประชุมสัมมนา 

 คาอาหาร คาอุปกรณ 

ในการจัดงานเปนตน

สมาชิกครอบครัว 

ประกอบดวย พอ แม 

ลูก

50,000 50,000 50,000 50,000 สมาชิกครอบครัว  เห็น

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

สมาชิกครอบครัว  เห็น

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

สํานักปลัด

8 โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ 

เทิดไทองคราชัน ราชินี

เพื่อดําเนินการ

โครงการตางๆ ที่เปน

นโยบายของรัฐบาล 

กระทรวง กรม จังหวัด 

อําเภอ

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนในตําบล

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจาก

โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจาก

โครงการ/กิจกรรม

อบต.ปากชอง

9 โครงการปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด และรณรงคสงเสริม

การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

10 โครงการสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคา

ชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน

เพื่อสงเสริมอาชีพและ

พัฒนาสินคาชุมชน/

ตลาดชุมชน/รานคา

ชุมชน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู

ไดรับการสงเสริม

อาชีพ/พัฒนาสินคาชม

ชน/ตลาดชุมชน/

รานคาชุมชน

ประชาชนทั้ง 22 หมู

ไดรับการสงเสริม

อาชีพ/พัฒนาสินคาชม

ชน/ตลาดชุมชน/

รานคาชุมชน

สํานักปลัด

11 โครงการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของประชาชน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

ประชาชนทั้ง 22 หมู 

นําความรูที่ไดรับมาใช

เพื่อเพิ่มรายได

สํานักปลัด

12 โครงการจัดหางานใหกับประชาชนผู

วางงานในตําบล

เพื่อจัดหางานใหกับผู

วางงาน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั้ง 22 หมู ไม

เปนผูวางงาน

ประชาชนทั้ง 22 หมู ไม

เปนผูวางงาน

สํานักปลัด

13 โครงการสรางเครือขายสินคาชุมชน/

ศูนยประสานสินคาชุมชน

เพื่อเสริมสราง

ความสามารถทาง

เศรษฐกิจและบรรเทา

ปญหาความยากจน

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ

เสริมสรางเครือขาย

สินคาชุมชน/ศูนย

ประสานสินคาชุมชน

ประชาชนไดรับการ

เสริมสรางเครือขาย

สินคาชุมชน/ศูนย

ประสานสินคาชุมชน

สํานักปลัด

14 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาของ

ชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิกส

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

ประชาชนตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ

พัฒนาและสงเริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

ประชาชนไดรับการ

พัฒนาและสงเริม

การคาของชุมชนในเชิง

พาณิชยอิเลคทรอนิกส

สํานักปลัด

15 โครงการสงเสริมการลงทุนแกกลุมอาชีพ

ตางๆ

เพื่อใหประชาชนไดมี

การพัฒนาฝมือ ในการ

ประกอบอาชีพตางๆ

ตอไป

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

ประชาชนทั้ง 22 

หมูบานมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

16 โครงการฝกอบรม สงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนและกลุมสตรีแมบาน

เพื่อใหกลุมสตรี แมบาน

ไดรับการอบรมสงเสริม

ดานอาชีพตางๆ

มีการสนับสนุน

โครงการทั้งหมด 22 

กลุม

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมสตรีแมบานไดนํา

ความรูที่ไดรับการ

ฝกอบรมนํามาใชใน

การประกอบอาชีพเพื่อ

เพิ่มรายได

กลุมสตรีแมบานไดนํา

ความรูที่ไดรับการ

ฝกอบรมนํามาใชใน

การประกอบอาชีพเพื่อ

เพิ่มรายได

สํานักปลัด

17 โครงการสงเสริมสนับสนุนการทํางาน

ของคณะกรรมการโครงการออมวันละ

บาท

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการ

ผูเขารวมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

ผูเขารวมโครงการไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

สํานักปลัด

18 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดรับเงิน

สนับสนุนในการเลี้ยงชีพ

ผูพิการในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูพิการทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูพิการทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

19 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

เงินสนับสนุนในการ

เลี้ยงชีพ

ผูสูงอายุในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

20 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติด

เชื้อ HIV

เพื่อใหผูติดเชื้อไดรับ

เงินสนับสนุนในการ

เลี้ยงชีพ

ผูติดเชื้อในเขต อบต.

ปากชองมีเงินทุนในการ

ใชจายในชีวิตประจําวัน

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูติดเชื้อทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

ผูติดเชื้อทุกคนในเขต 

อบต.ไดรับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

20 26,400,000 26,400,000 26,400,000 26,400,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมอบวัคซีนพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบาเพื่อ

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจายุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการพนหมอกควันกําจัดยุง เพื่อปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจายุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการมอบยาคุมสุนัขและแมว เพื่อปองกันและควบคุม

จํานวนสุนัขและแมว

เพื่อลดปญหาสุนัขและ

แมวจรจัด

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

การระบาดของโรคพิษ

สุนัขบาลดนอยลง

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการมอบทรายอะเบท กําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่เกิดจากยุง

เปนพาหะ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

การระบาดของโรคที่มี

ยุงเปนพาหะลดนอยลง

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6 โครงการมอบเวชภัณยยาและ

อุปกรณเสริมใหแก ศสมช.หมูบานใน

ตําบลปากชอง

เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการปองกันโรคติดตอ เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด ตามแผนปฏิบัติการของ ศป.ปส. 

อบต.ปากชอง

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติด

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปญหาแพรระบาดยา

เสพติดลดลง

ปญหาแพรระบาดยา

เสพติดลดลง

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนรณรงค

โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน

โรงเรียน/ชุมชนหมูบาน/สถาน

ประกอบการ ตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

รณรงคโครงการ TO BE

 NUMBER ONE ใน

โรงเรียน/ชุมชน

หมูบาน/สถาน

 

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด และรณรงคสงเสริม

การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

11 การจัดซื้อที่ตรวจสารเสพติด เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

12 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุน

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภกอน

วัยอันควรของกลุม

วัยรุนในตําบลปากชอง

วัยรุนในตําบล ตั้งแต

อายุ 15 ปขึ้นไป

100,000 100,000 100,000 100,000 การตั้งครรภกอนวัยอัน

ควรของกลุมวัยรุนลดลง

กลุมวัยรุนในตําบลปาก

ชอง รูจักวิธีการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร

ได

กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทํางานศูนยอาสาสมัครสาธารณสุขมูล

ฐาน ในตําบลปากชอง

เพื่อใหการทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

พื้นที่ตําบลปากชอง 220,000 220,000 220,000 220,000 การทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

การทํางานของ

อาสาสมัครเปนไปดวย

ความเรียบรอย

กอง

สาธารณสุขฯ

14 โครงการปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด และรณรงคสงเสริม

การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาแพรระบาด

ปญหายาเสพติดในชุมชน

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

โครงการและมีชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักปลัด/

กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล เพื่อสุขภาพของ

ประชาชนในตําบล

ประชาชนในตําบล 500,000 500,000 500,000 500,000 สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

สุขภาพที่ดีของ

ประชาชนในตําบล

กอง

สาธารณสุขฯ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

15 2,170,000 2,170,000 2,170,000 2,170,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 1  

(ซอยบานนายชวย ศรีนครินทร)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- 280,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางทุกซอยที่

เปนถนนหินคลุก หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

ทุกซอย กวาง 4 ม. ยาว

รวม 700 ม.

980,000 980,000 980,000 980,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 

(เขาบานยายแจม)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.

15,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 

(เขาบานนางพัฒนา อัมพร)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

120,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา                

 อยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก      (ซอย

บานนายสมเกียรติ์ สายพลกลาง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3.50 ม. * ย. 100 ม. 30,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง     (ซอย

บานปากลวย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง      (โคง

บานนางบุญชู – บานนางทุเรียน) หมูที่1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 120 ม. - 170,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(บริเวณภู

ลองลม) 300*5 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 300 ม. - 120,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยภู

ลองลม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - - 420,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอซอย

บานโสม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - - 420,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

เปรมจิต - บานนายอํานาจ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3 ม. * ย. 300 ม. - - - 500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนางป

ยะพร) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 50 ม. - - - 120,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

13 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

เชื่อมหนองมะคา) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 1,500

 ม.

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

14 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุมบาน

เหนือ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. 900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

15 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

เชื่อมหนองสวอง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม.* ยาว 400 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยซากา)

 พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

4 ม. * 210 ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา

- - 500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายประมุข) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 400 ม. 120,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

18 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

(เสนกลางบานเชื่อมหมู 14)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. *  ย. 2000 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

19 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

(เสนกลางบานเชื่อมหมู 13)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

วางทอ (ซอยบานนางแดง - บาน

นายสรรณชาย)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 350 

ม.

- - 770,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

(ซอยนายแดง ศิริบุรม)

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 250 

ม.

350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน  คสล. บาน

นางวารุณี

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 100 

ม.

- - 220,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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23 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

บานส.อบต.นุกูล

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 180 ม. - 400,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

24 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

(เสนกลางบาน) หมูที่1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. *  ย. 2000 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. *  ย. 2000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

26 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมู 1 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. *  ย. 2000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 2 

(คุมหนองกลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

5,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 

(สายบานลุงฉุง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก

กวาง 4 ม. ยาว 3,000 

ม.

900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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29 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอมทอ

ลอดระบายน้ํา หมูที่ 2 (คุมหนองคุม)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 5 ม. ยาว 1,200 

ม.

- - 2,300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

30 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 2 

(คุมหนองเสนนอก)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 3,500 

ม.

1,300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่   2 

(บานนายพูน  คุมหนองกลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง 

กวาง 4 ม. ยาว 1,500 

ม.

- - 250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หนอง

ฟกทอง – ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 500 ม. 100,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

33 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนางนม

 – บานนายณรงค) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. 70,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานตามูล) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 420,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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35 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมวาง

ทอลอดระบายน้ํา (บานนายบุญทัน-

บานนายทองคํา คัมภิรานนท) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 150 ม. 350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (จากแยก

ถนนใหญ-บานนางประมวล) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มี การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บริเวณ

บานนายรําพึง)ระยะ 300ม. หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

38 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ปาก

ทางบานผูใหญบุญยัง – บานนายรําพึง) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

39 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (คุมหนอง

กลางดง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

1,000,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

40 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หนอง

ฟกทอง - ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 500 ม. 150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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41 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

43 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 500 ม. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เสน

เชื่อมหมูที่ 21) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 300 ม. 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

45 โครงการกอสรางถนน คสล. (คุม

หนองกลางดง)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม.* ยาว 300 ม. - 825,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

46 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  (ภู

สายลม)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 400 ม. 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

47 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 

(คุมหนองฟกทอง - ม.20)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 2 กม. 450,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

48 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุม

หนองฟกทอง - ม.20)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 2 กม. - - 2,560,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

49 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ภู

สายลม)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม.* ยาว 400 ม. - - 520,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

50 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 

(ซอยบานนายมงคล มาตรจันทึก)

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 30,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 

(ซอยบานนางมะล)ิ

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 30,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

52 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 

(บริเวณซอย 4 ตอจากเดิม)

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 250,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

53 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย อ.

ประยูร คุณามาส) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

54 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 10) 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4  ม. * ย. 200 ม. - - - 450,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(แยกซอย 

11 – บานนางแบง หมื่นศรีจันทร) หมูที่

 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. - - - 50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยบาน

นางสมใจ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - 250,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายแปลก ดวงสุวรรณ – บานนางพวน)

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - - - 50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

58 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นางสมัย งามพรอม – บานนางสะอาด 

ฉิมทิม) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - 50,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

59 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายประวิตร งามพรอม – คลอง) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

60 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

นายปลูก ดวงสุวรรณ – บานนาง

สมหมาย ดวงสุวรรณ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

61 โครงการกอสรางถนน คสล. (ขางบาน

หมอบุญสง – บานผูการ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

62 โครงการกอสรางถนน คสล.(ขางบาน

นายพวง – บานางนอย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

63 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (เขาบาน

ครูโรจณี) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 20 ม. 10,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

64 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บาน

ปลัดคลองมวง-นางกันยา)หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. 50,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

65 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นางรัม ราจันทึก) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. 30,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

66 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอย 4 

เชื่อม ซอย 5) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. 30,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

67 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสนหลัก

หมูบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 2,500 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

68 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 2,500 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

69 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย 4 

จากตนซอยลงไป) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 250 ม. - - 600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

70 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

แบบแอสฟลติก (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4.5 ม. *  ย. 300 ม. - 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

71 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย

บานนายหลง  2 ซอย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 150 ม. - 350,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอย

 8 (ตอจากของเดิม) ถึงบานนาง

สุนีย หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. - 150,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

73 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

(ซอยบานนายวิชัย กาญจนขจร

ศักดิ)์ ซอย 13  หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 150 ม. - - 200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

74 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 

10 (ตอจากบานนางตลับ - ถึงบาน

นายมงคล) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 300 ม. - - 400,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

75 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย

ขางบานปลัดเปา) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. *  ย. 100 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

76 โครงการซอมแซมถนนสายหลัก

ภายในหมูบาน  หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4.5 ม. *  ย. 1000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

77 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4.5 ม. *  ย. 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

78 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4.5 ม. *  ย. 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

79 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 4 

(หนาบานนางสมกลีบ-บานนายประเสริฐ

 บุญอึ่ง)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว  200 ม.

- 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

80 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอหมูที่4(ซอยลุงตี-๋อางเก็บน้ํา)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

พรอมวางทอ  กวาง 4 

ม. ยาว 500 ม.

800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

81 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 4 

(ซอยวัดดวงด)ี

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

82 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 

(บันไดมา – กลางดง)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 5000 ม. - 1,300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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2561 2562 2563 2564
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

83 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอจาก

บานนายประสงค – บานนายสุนีย) หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

84 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยวัด

ดวงด)ี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. - - 400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

85 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

ซอยไทยรา(คุมบานตาสุข) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. - 1,000,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

86 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยสุข

สําราญ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

87 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ฟารม

วัวครูโตง-บานนายประสงค แกวระหัน) 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 120 ม. 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

88 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4 

(ทางรถไฟ – สะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 5,000 

ม.

1,300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

89 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนา

แจว – คอกวัวลุงเทียบ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

90 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(แยก

ซอยผูใหญประมาณ-บานนายประสงค 

แกวระหัน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - - 1,800,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

91 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายประจวบ - บานนางสําเภาและบาน

นายกระรอก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

92 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

93 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

94 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

95 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมู 4 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

96 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 

(บานนางบุญเลิศ)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาว 180 ม.

- 400,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

97 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่5(

ซอยระหวางบานนายยวงกับบานนาง

พุมพวง)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 4ม.ยาว 50 ม.

80,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

98 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่5(

ซอยขางฮอลิเดยปารคเขาใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 700 ม.

- 220,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

99 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 

(ซอยบานนายคาน)

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.

80,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

100 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานปาปุย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. - 600,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

101 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

โอโซน ซอย 1) (บานคุณเตา) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก.       ก. 4 ม. * ย. 200 

ม.

- 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

102 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

นายนาค) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก.       ก. 4 ม. * ย. 250 

ม.

- 350,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

103 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานปาปุย

 ซอย 1) ก.3ม. ย.50ม. หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 50 ม. - 120,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

104 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยลุง

ไสว) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 450 ม. 140,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

105 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย 1) 

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. - 400,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

106 โครงการซอมแซมถนน คสล. (ซอยบาน 

ส.อบต.แหมม) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

107 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - หนองสวอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 450 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

108 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - คลองตาลอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1,450 ม. 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

109 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

กํานันประชา ซอย 1,2,3,4) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ยาวรวม 800

 ม.

- 1,200,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

110 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (หนอง

มะคา - หนองนอย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6 ม. * ย. 650 ม. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

111 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยโอโซน

 ซอย 1 (บานคุณเตา))หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 200 ม. 424,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

112 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย

โอโซน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 300 ม. - 636,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

113 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอ (ซอยบานนายคาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 500 ม. - - 700,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

114 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอ (ซอยนางปุยปอ) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 400 ม. 522,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

115 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

กํานันประชา เสนหลัก) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

116 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

117 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

118 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมู 5 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

119 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  หมูที่ 6 

(หนองอีเหลอ-หนองใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง 6ม.ยาว 1,000 ม.

2,200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

120 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 

(คุมบานใหมเชื่อมบานหนองยาง)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม.ยาว 1,800 ม.

- - 530,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

121 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมฝง

ทอ หมูที่ 6 (บานนายบุญเหลือฟารม)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

พรอมฝงทอ กวาง 4 ม.

 ยาว 600 ม.

1,000,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

122 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 

(บานนายประดิษฐ เชื่อมหมู 22)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 1,800 

ม.

- - 600,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

123 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 6 

(ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

3,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

124 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 

(บานนายคําภา – คุมปาองุน) 1,500 x 4

 ม.

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง  4 ม. ยาว 1,500

 ม.

2,200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

125 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 

(บานนายแดง สิทธิปญญา) 100 x 4 ม.

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 250,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

126 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

หนองอีเหลอ – บานโนนสมบูรณ) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง  5 ม. ยาว 1,000

 ม.

1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

127 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน

นางกุหลาบ) 4 x 200 ม.หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

128 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นางจํารัส) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. - - 180,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

129 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 3,000 

ม.

- - 6,500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

130 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 3,000 

ม.

- - 6,500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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131 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

132 โครงการกอสรางถนน คสล. (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. - - 500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

133 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

134 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย 3)

 หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 150 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

135 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยทิศ

ตะวันออก หลังวัด) รอบริจาคที่ดิน หมูที่

 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

 ก. 6 ม. * ย. 180 ม. - 60,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

136 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยภู

น้ําออม) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 500 ม. 1,000,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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137 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุมพญา

เย็น) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - - 2,800,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

138 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (ภูน้ํา

ออม) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

139 โครงการกอสรางถนนนหินคลุก (คุมพญา

เย็น) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

140 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมพญา

เย็น) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. - 3,000,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

141 โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอม

วางทอ (ซอยหลังวัดลําทองหลาง ทิศ

ตะวันตก) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

6*185 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

142 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายถนัด เจียมรัมย) หมูที่ 7 รอใบ

ยินยอม

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

80 ม. - 170,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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143 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ขาง

โรงเรียนบานลําทองหลาง) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

100 ม. - - - 150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

144 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยหลัง

วัดลําทองหลาง - ถนนใหญ) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

6*185 ม. 370,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

145 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

5 กม. - - 6,600,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

146 โครงการซอมแซมถนน คสล. (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมู 7 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

1 กม. - - - 2,120,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

147 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายสุวรรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.

- - - 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

148 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 

(ซอยสนธยาฟารม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 5 ม. ยาว 300ม.

- - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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149 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยไรนายประสิทธิ)์

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง 

กวาง 5ม.ยาว3,500ม.

พรอมวางทอ1จุด

- - 800,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

150 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายจวน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 3 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

151 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 

(ซอยบานนายพจน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 3 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

152 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 8 

(เขาวัดหนองตาแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

153 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมลุง

แบะ)  1,000 ม.หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

154 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบาน

นางแตน)  2 กม.หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

- 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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155 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (คุม

ลุงบัติ)หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 

ม.

700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

156 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (สี่แยก - 

ซอยนายเสร)ีหมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. - 1,000,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

157 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยบานลุง

ไพศาล) ระยะทาง 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 1000 ม. - - 200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

158 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยเขาไร

นายบัว บุญม)ีระยะทาง 1000ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 1000 ม. - 200,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

159 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ตอจาก

เสนสี่แยกเดิม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5  ม. * ย. 1000 ม. 1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

160 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (หนองตา

แกวเชื่อมหนองใหญ) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 6  ม. * ย. 3000 ม. 6,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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161 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

สมคิด) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

162 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยนาย

สําล)ี 500 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. - - 100,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

163 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

เสรี – ลุงแตว) 400 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. - - 180,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

164 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ทางเขาวัด

ธรรมดาราม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. 180,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

165 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยลุง

จรูญ) ระยะ 600 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 600 ม. 900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

166 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยยาย

กองจิตร)  หมูที่ 8 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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167 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ซอยนาย

สมัย จูฑะรัตน) ระยะ 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

168 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ซอยนายวี

ระ) ระยะ 1000 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

169 โครงการกอสรางลาดยาง (ซอยนายเสรี

ตอจากลาดยางเดิม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1,000 ม. - - 1,800,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

170 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยนาย

สมควร) ระยะ 500 ม. หมูที่ 8 รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

171 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยปา

แวน) ระยะ 700 ม. หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 700 ม. - - 1,000,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

172 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาย

สมัย ธนุศร) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 3 ม. *  ย. 100 ม. 50,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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173 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

174 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

175 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

176 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. *  ย. 3,000 ม. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

177 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยกหนองตาแกว - หนองใหญ) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 1,600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

178 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยไร

นางวันเพ็ญ) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - - 100,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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179 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

บานนางเจียว)หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 450,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

180 โครงการทําไหลทางขึ้นถนน (บานนาย

จัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 0.30 ม. * ย. 50 ม. - - 20,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

181 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยแม

ทองยอย) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 250 ม. - - 80,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

182 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยนาย

แดง  ขุนอินทร) หมูที่ 9 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - - 250,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

183 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยนาย

เหนง) หมูที่ 9  รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 250,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

184 โครงการกอสรางถนนลาดยางตอจาก

ลาดยางเดิม (ซอยบานคุณบุญญิศา) หมู

ที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะ 100 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

185 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

186 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

187 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 2,000 

ม.

6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

188 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสนบาน

นางเจียว บริเวณหลังวัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 450 ม. 650,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

189 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บริเวณ

เสน หมู 9 เชื่อม หมู 10) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

1,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

190 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บริเวณ

คุมแมเรียน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 260,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

191 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10(

เขาแคบ–ไรทอสี) ระยะ1,000 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

192 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ทาง

หลวง – เคบิ้น) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. 5,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

193 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

มะล-ิบานนายประจวบ) 4*30 ม. หมูที่ 

10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 30 ม. - - - 70,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

194 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมสาม

พี่นอง)3*100 ม. หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 3 ม. * 100 ม. 150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

195 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

นิ่ม - บานนางพเยาว) หมูที่ 10 รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - - - 250,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

196 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

โก - เขตเทศบาล) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

197 โครงการกอสรางถนน คสล. (บานนาง

ทองใบ - ติดที่วัด) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 150 ม. - - 350,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

198 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. 8,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

199 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 3000 ม. - - 8,500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

200 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

จําลอง) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 600 ม. - - 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

201 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยกบานผูใหญ - เขาแคบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

202 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุมเขา

แคบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. 650,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

203 โครงการแซมแซมถนน คสล. (บานนาง

สม - บานนางสําราญ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - - 440,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

204 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เขาแคบ

 - ไรทอสี) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - - 1,280,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

205 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

ขางบานนายสมศักดิ)์ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - - 350,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

206 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยขาง

บานนายสมศักดิ)์ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - - 550,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

207 โครงการกอสรางถนน คสล. (คุมเขาแคบ

 - สามแยกประปา) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - - 2,750,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

208 โครงการซอมแซมถนน คสล. (คุมพัฒนา)

 หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. - - 850,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

209 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 11 

(ปากซอย-บานพักคนงาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - - 1,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

210 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 

(คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง5 ม.ยาว 1,500ม.

4,200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

211 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

ผูชวยนอม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - - - 300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

212 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณวันนา อินธิบาล) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 50 ม. - 80,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

213 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอมฝง

ทอระบายน้ํา(ซอยบานคุณลพ รัตนวิเศษ)

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมฝงทอระบายน้ํา

- - - 330,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

214 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณจีระศักดิ์ แตงจันทึก) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - 150,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

215 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณสัมฤทธิ์ สองจันทึก) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. 220,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

216 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานคุณมนูญ บุญกลึง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. 150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

217 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยเขา

วัดเกาะอุทะการาม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 600 ม. - 1,200,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

218 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

คุณมนูญ บุญกลึง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - - - 35,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

219 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมวาง

ทอ (บริเวณกองอาหารสัตว ซอย

บานพักนางลาวัลย เจริญยิ่ง) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

220 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยคุณ

ฉัตรชัย จันทรา) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. - 800,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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221 โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมวาง

ทอระบายน้ํา (หนาสถานีบํารุงพันธุ - 

ตีนสะพานหนองสาหราย) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

222 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

บานพักกองอาหารสัตวเชื่อมหมูที่ 17) 

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม.

550,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

223 โครงการกอสรางถนน คสล. (จากศาลา

ประชาคม - บานไมชายน้ํา) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 400 ม. - - 1,000,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

224 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

หนาสถานีบํารุงพันธุ - ตีนสะพานหนอง

สาหราย) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1200 ม. 2,000,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

225 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12 

บริเวณโคงรถไฟ (คอกวัว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- - 800,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

226 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12 

(บานนายนพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 3.50 ม. ยาว 500

 ม.

- 700,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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227 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยพอมี

 อุปถัมท) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 6 ม. * ย. 400 ม. 850,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

228 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 12 

(ตอจากบานผูชวยดาว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

229 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

โคงรถไฟ(คอกวัว)) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 300 ม. - - - 150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

230 โครงการกอสรางถนนลาดยางตอจาก

ลาดยางเดิม (ซอยปูเล็ก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 300 ม. 350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

231 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 3000 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

232 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 3000 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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233 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (ซอยพอ

มี อุปถัมภ) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 500 ม. - - 990,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

234 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 4 กม. 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

235 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(บริเวณไร

ทอสี - หมู 10) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 400 ม. - 530,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

236 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 13 

(คุมรวมสุขซอย 2)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.

- - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

237 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 13 

(บานนางสมปอง – บานนายประสิทธิ)์

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง  5 ม.ยาว 500 ม.

900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

238 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เปนบาง

จุด หมูที่ 13 (คุมรวมสุข)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง  5 ม.ยาว 1,000 

ม.

1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

239 โครงการซอมแซมไหลถนน หมูที่ 13 

(คุมกลางบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมไหล

ถนนลาดยาง กวางขาง

ละ 1.50 ม.ยาว 500 ม.

- 900,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

240 โครงการถนนลาดยาง (ซอยฝายบาน

นายตอย) 300 ม.หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. - - - 500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

241 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 13 

(ซอยบานนายดามพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 3 ม. ยาว 100 ม.

- - 50,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

242 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (คุม

สมบูรณ) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.1500 ม. 2,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

243 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

บานนางบังอร) 100 ม. หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - - - 50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

244 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

บานนางสมร) 100 ม. หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 100 ม. - - - 50,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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245 โครงการขยายไหลทาง (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.ขางละ 0.50 ม. * ย.

รวม 2,000 ม.

1,200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

246 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

247 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

248 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

249 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย.รวม 2,000

 ม.

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

250 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน

นายนอย เพชรมล หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 3 ม. * ย. 300 ม. 500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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251 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(ซอยบาน

นางฉลวย คุมสามัคค)ี หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 100 ม. 150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

252 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานนายประเสริฐ อยูสําราญ) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 100 ม. - 150,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

253 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 14 

(บริเวณคุมสังคมใหม เชื่อมหมู 14 – หมู

 15)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

254 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 14 

(ซอยนายเฉลิม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

255 โครงการขยายไหลถนนชวงทางโคง หมูที่

 14 (บริเวณบานนายแดง (ปาสะเดา))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายดานละ 1.50 ม. 

ยาว 100 ม.

180,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

256 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 14 

(ซอยบานนางลําพูน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 30,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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257 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 14 

(ซอยบานนายเฉลียว) รอบริจาคเปนที่

สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 30,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

258 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 14 

(บริเวณวัดเขาสามตา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 850 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

259 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

หลังวัดเขาสามตา)หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 50,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

260 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานตานอย) 100 ม.หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

261 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (คุมสังคม

ใหม - เขตเทศบาลสีมามงคล

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ1000 ม. 1,800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

262 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง(เสนบาน

ลุงผิน - บานคุณบานชื่น) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. - - 350,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

263 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

264 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

265 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

266 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1500 ม. 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

267 โครงการซอมแซมถนน คสล. ทางเขา

บานผูชวยจําป หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - 250,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

268 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 15 

(ซอยบานยายริม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- 800,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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269 โครงการขยายไหลทาง หมูที่ 15 (สาม

แยกฟารมมาสวางใจ-บานนายสวย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง

ถนนลาดยาง ก.ขางละ 

2.00 ม.ย. 500 ม.

800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

270 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 15 

(ทางเขาสํานักสงฆลําใบดก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.

150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

271 โครงการซอมแซมไหลทาง หมูที่ 15 

(ตลอดเสนทางหมู 15)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 1 ม. ยาว 

2,000 ม.

- - 1,200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

272 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 15 

(เชื่อมหมู 14) ระยะ 1 กม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

273 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 15 

(บานนายชาญ) ระยะ 100 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 30,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

274 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายสุภา)หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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275 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (หลังบอ

แกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 200 

ม.

300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

276 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายณัฐพงศ) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5  ม. * ยาว 200

 ม.

- 600,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

277 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายโดง) ก.4 ม. ย.700 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 700 

ม.

1,540,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

278 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายโดง) ก.4 ม. ย.700 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. * ยาว 700 

ม.

250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

279 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยวัด

ถ้ําพรหมยาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 100 ม. 60,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

280 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง พรอม

ทอลอดระบายน้ํา(ซอยฟารมมาสวางใจ

 – บานนายสวย)หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม. ย.900ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา

1,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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281 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

นายสาคร) ก.4 ม. ย.30 ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม. ย.30 ม. - - 70,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

282 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(เสน

กลางบาน และภายในหมูบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

283 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานนางอนงค) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. - - 700,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

284 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

285 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

286 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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287 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 16 

(ซอยบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

288 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 16 

(ตอจากบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว  300 ม.

- - 500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

289 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บริเวณ

ดานกักสัตว)หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. - - 600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

290 โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอม

กอสรางรางระบายน้ํา (ซอยรักกลาง)หมู

ที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

291 โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอม

กอสรางรางระบายน้ํา (ซอยบานนาย

รักษ)หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 

ม.พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

400,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

292 โครงการขยายไหลถนน (ปากทางเขา

หมูบาน ประมาณ 15 ม.) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 1 ม. ยาว 

15 ม.

50,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

293 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

สรางรางระบายน้ํา (เสนหนาบานปาดอน

 - บานสุบิน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 

พรอมกอสรางราง

ระบายน้ํา

600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

294 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

295 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

296 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

297 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

298 โครงการกอสรางถนน คสล. กลุมบาน

ยายยอด หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

299 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยบานแดง-บานเอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ยาว 200 ม.

- 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

300 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(เสนกลางบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 3000 ม.

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

301 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยบานอูด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

302 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานนางนอย สิงดา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม.

- - 100,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

303 โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 17 

(ซอยมาดี 2)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนน คสล. 

กวาง .4 ม. ยาว 400 ม.

- 900,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

304 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานยายสุวรรณ – วัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. - 600,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

305 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 17 

(บานนางสละ-วัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

306 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

โชคพิทักษ (บริเวณบานดาบเลิศ))หมูที่ 

17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - - - 150,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

307 โครงการกอสรางถนน คสล.  (บริเวณ

บานลุงบุม) พรอมรางระบายน้ํา หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

308 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอยบาน

ตาดิษฐ) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 250,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

309 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนเชื่อม

บานไร  หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. 250,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

310 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เสนเชื่อม

ซอยประปา  หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. 400,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

311 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยมาดี 1

 หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. 150,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

312 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 7 

สันติสุข หมูที 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. - 150,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

313 โครงการซอมแซมถนน โดยการปูผิวลาด

ยางทับ (ซอยโกดังเสียงเจริญ) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 400 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

314 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.5 ม. ยาว 1500

 ม.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

315 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมู 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.5 ม. ยาว 1500

 ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

316 โครงการขยายไหลทาง (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.ขางละ 0.5 ม. ยาว 

1500 ม.

900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

317 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดวงดี 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 150 ม. - 500,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

318 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยปูโตยา

มาก หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 40 ม. 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

319 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพี่แต 

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 30 ม. - 100,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

320 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 ริม

คลอง หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. - 400,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

321 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8  

นายบุญธรรม หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. - 250,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

322 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.5 ม. ยาว 1500

 ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

323 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 18 

(ซอยธนากร 1,3)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 2,500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

324 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 18 

(ขางตึกเหมราช)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 600 ม.

- - 200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

325 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยลุง

พล) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 150 ม. - - 60,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

326 โครงการขยายไหลทาง (ซอยธนากร) 

หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวางเฉลี่ยขางละ 1 ม. 

ยาว 400 ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

327 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

328 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

329 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.6 ม.  ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

330 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอยปา

เง็ก(สุดซอย) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม.  ย. 300 ม. 500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

331 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมราง

ระบายน้ํา (บริเวณบานดาบสุกิจ) หมูที่ 

18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.4 ม.  ย. 300 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

332 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ซอย 8 

กะรัต หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม.  ย. 400 ม. 700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

333 โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณ

ซอยบานยายตุย หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 120 ม. 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

334 โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณ

ซอยบานอาจารยณรงค)ปามะขาม หมูที่

 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 130 ม. - 220,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

335 โครงการกอสรางถนนลาดยาง จากถนน

มิตรภาพ - บานลุงชู หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 400 ม. 600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

336 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ขางตึก

เหมราช หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 200 ม. - 280,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

337 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยตน

สน หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 300 ม. 420,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

338 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอย 6 

หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม.  ย. 200 ม. 280,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

339 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่19(

ซอยผูใหญเกา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง

กวาง4ม.ยาว200ม.

- - 280,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

340 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 19 

(ทางเขาวัดเขารวก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 450 ม.

630,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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341 โครงการกอสรางถนนลาดยาง     หมูที่

19(คุมเขารวก-สามแยกยาโม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 400 ม. 600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

342 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 19 

(คุมซับสมบูรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

600,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

343 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(ซอยเสริมสุข)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

- 80,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

344 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(อดีตผูใหญเสนห – บานนายนอย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม.

- 150,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

345 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(เขาซอยลุงสมศร)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม.

100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

346 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 19 

(ทางเขาบานลุงบุญสง ออนชํานิ) 

ระยะทาง 200 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 3.50 ม. ยาว 200

 ม.

60,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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347 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานคุณ

แมว – ม. 8)หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 

ม.

300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

348 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (แยกยา

โม – สุดเขตตําบล)หมูที่19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - - 500,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

349 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

วิสูตร – บานอาจารยวิรัตน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. - - 420,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

350 โครงการขยายไหลถนน หมูที่ 19 (เสน

ติดกับทองสมบูรณคลับ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 1 ม. ยาว 500 ม. 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

351 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานยานงค) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 150 ม. 260,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

352 โครงการกอสรางถนนหินคลุก(หลังบาน

ผูใหญ) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. - 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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353 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

354 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

355 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

356 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก.5 ม. * ย. 5000 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

357 โครงการลาดยางทับถนนเสนเดิม (ไร

ทองสมบูรณ - บานนางอุไร ฤทธิชัย ) 

หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1200 ม. 1,700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

358 โครงการขยายไหลทางโดยการลงหิน

คลุก หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง ขางละ 1

 ม.

700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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359 โครงการขยายไหลทาง บริเวณสี่แยก

บานโนนอารีย - สระน้ําแดง (ลาดยาง) 

หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง - 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

360 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บริเวณ

ซอยขางบานผูใหญ - บานนายเชาว หมูที่

 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก - 100,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

361 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บริเวณ

บานลุงตู - บานนายอุดม หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

362 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บริเวณ

ซอยสามไมลขางบาน ส.อบต. หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 50,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

363 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บริเวณ

ทางเขาหมูบาน (วัดหลังเหว) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

364 โครงการกอสรางถนนหินคลุกพรอมวาง

ทอ บริเวณคุมปาไม หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก

พรอมวางทอ

100,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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365 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยบาน

นายแดง คุมหลังเหว หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง - 300,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

366 โครงการขยายถนน คสล. หมูที่ 20 

(ซอยบานผูใหญแฉลม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายถนน คสล.กวาง

ขางละ 1.00 ม.ยาว  

500 ม.

- - - 450,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

367 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 20 

(ซอยบานยายธร – บานลุงผิน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม.

- - 560,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

368 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 20 

(สี่แยกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลํา

ทองหลาง – คุมสวนผัก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. - 450,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

369 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ม.20 - 

หนองฟกทอง) 3 กม.หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 3,000 

ม.

- - 700,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

370 โครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลถนน 300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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371 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานยาย

ทอน – บานนายวสันต) หมูที่20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 420,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

372 โครงการกอสรางถนน ลาดยาง (บาน

นายสมปอง ธูปจันทึก) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

4 * 100 ม. - - - 140,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

373 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

374 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานลุง

จํารัส - บานปาใบ) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. 700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

375 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายสวาง - บานนางชําเรือง) หมูที 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 280,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

376 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(คอ

สะพาน - บานนายแกว ทองลัด) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 500 ม. 700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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377 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ทาง

หลวง - บานลุงจํารัส) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 200 ม. 350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

378 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยก - บานนางบุญลอม) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - 280,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

379 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (บาน

นายหนูพูน - ถังประปา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. 280,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

380 โตรงการกอสรางถนนลาดยาง  บานนาง

ทองใบ - ถึง หมู 2  หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 400 ม. - - 550,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

381 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บาน

นายอดุลย - บานนางวรัมพร  หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - - - 300,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

382 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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383 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

384 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 2000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

385 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายสุเทพ มณีศร)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 4 ม. ยาว 250 ม.

230,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

386 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายอุทัย-คุมเขาสวอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 1,000 

ม.

920,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

387 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(บานนายทองหลอ-บานนายสมพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว 200 ม.

- - 230,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

388 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(จาก ม.6 -บานนางเหมือน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาว  2,000

 ม.

3,500,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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389 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 21 

(ทางเขาไรบุญประเสริฐ-ทางเขาไรนาง

จําลอง เผาพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 

ม.

- - 630,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

390 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 21 

(จากปอมยาม-บานเสริม รังสี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  200 ม. - 200,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

391 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง พรอมทํา

กําแพงปากทอ (ม.6 – คุมบานนาง

เหมือน)หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

300,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

392 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บาน

นายประสิทธิ์ – นางมณีรัตน) 500 ม. 

หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. 900,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

393 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานพอ

ใหญทุย) 250 ม. หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 250 ม. 350,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

394 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ซอย

บานนางสาวอาภาพร วิโรจน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 500 ม. - - - 900,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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395 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

396 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

397 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

398 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 1000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

399 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (ซอย

บานพอกุล) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 250 ม. - 200,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

400 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยนาง

จําลอง เชื่อม ม.2) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

401 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยไร

นายทองมัด บุญเลี้ยงมา) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว  1,000

 ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

402 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ซอยบาน

นายถวิล) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 200 ม. 70,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

403 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เสนเขาส

วอง หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง - - - 2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

404 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

สังวาลย - บานหนองใหญ ต.จันทึก) หมู

ที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง - 800,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

405 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

สุรพล - คุมเขาสวอง) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง - 600,000 - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

406 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

เหมือน เชื่อม หมู6) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 400,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

407 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

จําลอง เชื่อม หมู2) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง - - - 400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

408 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

ฉวี เชื่อม หมู8) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

409 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

เหมือน เชื่อม หมู8) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 200,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

410 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บานนาง

หนูจร – บานฝรั่ง) กวาง 4 ม. ยาว 

1,000 ม.หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 

ม.

280,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

411 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนาย

สุบิน – ม.6) กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม.

หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 1,500 

ม.

- - 300,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

412 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บานนาง

แกว – สวนปา) กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 1,000 

ม.

- - 270,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

413 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาง

รัตนประภา – บานทินกร) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 5 ม. * ย. 400 ม. 700,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

414 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (ศาลา

ปฏิบัติธรรม – บานนายเสร)ี หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 200 ม. - - 280,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

415 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (บานนาย

มงคล) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. * ย. 300 ม. 420,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

416 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บริเวณ

สามแยกบานผูชวย) 200 ม. หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 200 ม. - - 560,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

417 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (จากลาด

ยางเดิม - บานนายอรรถพงษ)  หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 100 ม. - - 200,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

418 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (แยกไร

นางสมหมาย - ไรนางสายรุง)  หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 500 ม. - - 150,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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419 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (สาม

แยกเขาไปบานโนน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 1000 ม. 800,000 - - - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

420 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (บานนาย

ฝรั่ง - ไรนายถวัลย) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ระยะ 50 ม. - - 20,000 - จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

421 โครงการกอสรางถนน คสล. (เสน

กลางบาน)หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

422 โครงการซอมแซมถนน คสล. (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

423 โครงการกอสรางถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

424 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

22 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ก. 4 ม. ย. 1000 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

425 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

15,000 ม.

27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

426 โครงการซอมแซมถนน คสล.ภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนน คสล. 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

15,000 ม.

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

427 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาวรวม 

50,000 ม.

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

428 โครงการซอมแซมถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลาดยาง 

กวาง 5 ม. ยาวรวม 

50,000 ม.

37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

429 โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

430 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

431 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

432 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมถนนลูกรัง 

กวาง 4 ม. ยาวรวม 

10,000 ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

433 โครงการกอสรางทางเทา ภายในหมูบาน

 หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางทางเทา ตั้งแต

หมูที่ 1 - 22

600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

434 โครงการกอสรางเสนทางจักรยาน 

ภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางเสนทาง

จักรยาน ตั้งแตหมูที่ 1 -

 22

600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

435 โครงการกอสรางไหลทาง ถนนภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางไหลทางถนน 

ภายในหมูที่ 1 - 22

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

และมีความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในตําบลมี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

435 600,971,000 500,651,000 540,180,000 487,245,000

รวม

1083 757,434,400    572,672,900    654,035,300    566,587,300    

0

748,289,400 493 570,532,900 314 651,895,300 221 564,447,300 235

4 4 4 4

497 570,532,900 318 651,895,300 225 564,447,300 239



199

แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 1

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 3,500 ม. พรอม

บอพัก คสล.

2,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

2 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 3,500 ม. พรอม

บอพัก คสล.

2,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

3 โครงการวางทอระบายน้ําเสีย หมูที่ 3 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 3,500 ม. พรอม

บอพัก คสล.

- 1,750,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

4 โครงการวางทอระบายน้ํา (หนาบาน

นายสมมิตร) หมูที่ 3

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 100 ม. พรอมบอ

พัก

- - 200,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอ Ø 0.60 ม. ยาว

รวม 3,500 ม. พรอม

บอพัก คสล.

2,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 4 

(วัดคลองตาลอง-หนาสถานีรถไฟ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 300 - 1,000,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 4 

(หนาบานนายประสิทธิ์ ลูไธสง)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 60 ซม. ยาว 200

 ม.

- 700,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (สามแยก

 - ซุมหนาวัด) หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 60 ซม. ยาว 200

 ม.

- 700,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําเสน

กลางบาน หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.50 ม. ย. 2000 ม. 4,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

10 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พัก คสล. เสนกลางบาน หมูที่ 4

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 2000 ม. 3,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กรางระบาย

น้ํา หมูที่ 5 (จากสะพาน – รร.บาน

หนองมะคา)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ตะแกรงเหล็ก ขนาด 

0.50 ม. ยาวรวม 550 ม.

1,100,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

12 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5 

(ภายใน อบต. เชื่อมกับหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

750,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

13 โครงการวางทอพรอมบอพัก (หนาราน

ซากุระ – สะพาน) หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ Ø 1.20 ม. ยาว 

100 ม.

- - 350,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

14 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 1000 ม. ทอ

 Ø 0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอม

ตะแกรงเหล็ก (ซอยบานนายอู) หมูที่ 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 100 ม. - - 350,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (วัด

หนองอีเหลอ - บานนายอู) หมู 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 150 ม. 550,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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17 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

(เสนกลางบาน) หมู 6

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

750,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

18 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

(เสนกลางบาน) หมู 7

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

750,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา    (ใต

โรงเรียนไปหาเขื่อน 2 ขางทาง) หมูที่ 8  

                                                

                                                

                                                

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ยาว 400 ม.

- - 440,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 8 

(เสนกลางหมูบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา

ระยะทาง 400 ม.

- - 440,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

21 โครงการวางทอระบายน้ําลงบอ (คุม

หนาวัด) หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ Ø 0.60 ม.  ยาว 

100 ม.

- - 250,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

22 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง



203

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอย

บานนางเจียว)หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 250 ม. - - 870,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝา

ตะแกรงเหล็ก (ซอยบานนางลําดวน)หมู

ที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. * ย. 100 ม. 350,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

25 โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กรางระบาย

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ตะแกรงเหล็ก ขนาด 

0.50 ม. ยาวรวม 550 ม.

1,100,000 - - - จํานวนฝาปดราง

ระบายน้ํา

เพื่อการสัญจรสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง

26 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมู 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 550 ม. 1,700,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

27 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

(เสนกลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

28 โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ํา คสล. 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 500 ม. 500,000 - - - จํานวนฝาปดราง

ระบายน้ํา

เพื่อการสัญจรสะดวก 

ปลอดภัย

กองชาง
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29 โครงการกอสรางบอพักน้ํา หมูที่ 10(

บริเวณกอนถึงมูลนิธิ 100 ม.)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางบอพักน้ํา ขนาด

 1.00x1.00x1.00 ม.

- - - 50,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบกอ

หินทั้ง 2 ฝงถนน (หลังบานผูชวยโตะ)

หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา

แบบกอหินทั้ง 2 ฝง

ถนน ระยะ 100 ม.

600,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

31 โครงการกอสรางกําแพงกั้นน้ํา (บานนาง

สม - บานนางสําราญ) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

สรางกําแพงกั้นน้ํา สูง 1

 ม. ยาว 150 ม.

200,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

32 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

(เสนกลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

33 โครงการวางทอระบายน้ํา (บานนาย

สมศักดิ์ - คอสะพานฝายน้ําลน) หมูที่ 10

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

- - - 1,500,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

34 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (คุมเกาะแกว) หมูที่ 11

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทางรวม 700 ม. 2,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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35 โครงการซอมแซมทอระบายน้ําพรอม

ติดตั้งตะแกรงพรอมบอพักน้ํา (บริเวณ

คุมเกาะแกว) หมูที่ 11

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ซอมแซมทอระบายน้ํา

พรอมติดตั้งตะแกรง

300,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

36 โครงการเทคอนกรีตหลังทอระบายน้ํา

พรอมทํากําแพงปากทอ (บริเวณคุม

เกาะแกว) หมูที่ 11

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

รเทคอนกรีตหลังทอ

ระบายน้ําพรอมทํา

กําแพงปากทอ

- 300,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 12 

(เสนกลางบาน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กวาง 0.50 ม. ยาว 400

 ม. พรอมตะแกรง 200

 ม.

1,400,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

38 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 12 

(ซอยบานลุงดํา) ฝงโรงน้ําแข็ง

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

200 ม.

500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

39 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ภูนกยูง

 – มอมะเกลือ)หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

400 ม.

- - 1,400,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

40 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ไรทอสี -

 บานไมงาม)หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

300 ม.

- 1,000,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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41 โครงการวางทอระบายน้ํา (คอกวัว(ทาง

รถไฟ)) ทอขนาด 80 หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ 0.80 ม. 24 ทอน - - - 100,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

42 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. เสนกลางบาน หมูที่ 12

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 3 

กม.

6,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

43 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม.ระยะทาง 

400 ม.

- - 1,400,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

45 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 14

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,100,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

46 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 

15(ซอยหลังบาน อบต.อนุชิต)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

กวาง 50 ซม. ยาว 100

 ม.

- - 350,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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47 โครงการวางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน

นายชูชาต)ิหมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. 12 ทอน - - 100,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

48 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอยคุม

ผูชวยนัด)หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. ย. 100 ม. - 350,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

49 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (คุมแกน

ทาว) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.50 ม. * ย. 100 ม.

 พรอมตะแกรงเหล็ก

- - 350,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

50 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอย

บานนายม)ี ระยะ 200 ม. หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.50 ม. * ย. 200 ม.

 พรอมตะแกรงเหล็ก

- - 700,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ก. 

0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

52 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,200,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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53 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที 16

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ก. 

0.60 ม.

1,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

54 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

(เสนกลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 600 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

1,200,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

55 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(สามแยกสะพานดํา-ถนนกองวัคซีน)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

1,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

56 โครงการกอสรางรางวีระบายน้ํา หมูที่ 

17 (ซอยรวมมิตร-สามแยกบานเอ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. กอสรางราง

ระบายน้ํา ระยะทาง 

250 ม.

- - 875,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

57 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(จากบานประยูร-บานเอ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 250 ม.

- - 275,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

58 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา หมุที่ 17 

(ซอยครูทองพูน-คลอง)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 350 ม.

- - - 385,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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59 โครงการวางทอระบายน้ําลงคลอง หมูที่

 17 (สามแยกบานดาบไพรัช)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. 400,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

60 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 17 

(ซอยโชคพิทักษ(บานดาบเลิศ))

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทาง 300 ม.

400,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

61 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยดวงด)ี

หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 200 ม. - 300,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

62 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยรวมมิตร

 – คลอง) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. 400,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

63 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอยบานยาย

สม) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - 400,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

64 โครงการวางทอระบายน้ําเชื่อมซอย

ประปา หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 200 ม. - 300,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

65 โครงการติดตั้งฝาทอระบายน้ํา (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 500 ม. - - 100,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

66 โครงการวางทอระบายน้ํา รานลาบเปด

บุญชวย - บานลุงธงชัย หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 300 ม. - 400,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

67 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (ซอยมา

ด)ี หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. กอสรางราง

ระบายน้ํา ระยะทาง 

100 ม.

- 300,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

68 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา

(เสนกลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะ 500 ม. 600,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

69 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(หลังหองแถว ถนนมิตรภาพ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 600 ม.

- - - 2,100,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

70 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 18 (ทุก

ซอย)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

550,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

71 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(ซอยบานปาเง็ก),(ซอยปรมินทร)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

1,750,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18 

(บริเวณหองแถวตลาดนอยหนา)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 300 ม.

- - - 1,000,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

73 โครงการทํารางระบายน้ํา (ทุกซอย) หมูที่

 18

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทางรวม 1,500 ม. 4,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

74 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา(เสนกลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 500 ม.

550,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

75 โครงการวางทอระบายน้ํา (ซอย 8 

กะรัต) หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 400 ม.

500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

76 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(คุมบานผูใหญ)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

- - - 1,550,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

77 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(บานนายสมจิตร – ฝาย)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 200 ม.

- - - 600,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

78 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 19 

(สี่แยกโนนอารีย-อางหนองตาแกว)

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 600 ม.

- - 2,000,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

79 โครงการวางทอระบายน้ํา (สามแยกยา

โม)หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. 12 ทอน - - - 100,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

80 โครงการวางทอระบายน้ํา (คุมปาไม) 

หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - - 400,000 - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

81 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ทอ ø 0.80 ม. ระยะ 

1000 ม.

1,500,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

82 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอม

ติดตั้งตะแกรงเหล็ก (คุมซับนอยบน – 

คุมซับนอยลาง หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ก. 0.60 ม. ยาวรวม 400 1,000,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

83 โครงการวางทอระบายน้ํา (บริเวณบาน

นายจําลอง จันหอม) หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 300 ม. - 400,000 - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

84 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  

บริเวณภูมานเมฆ หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 500 ม. 1,250,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

85 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  พรอม

บอพัก  เสนกลางบาน หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 3 กม. 7,500,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

86 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอม

บอพัก ปากทางเขาซอยนางลอม หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

1 จุด 50,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

พรอมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณศาลปูตา 

คุมซับนอย หมูที่ 20

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 500 ม. 350,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

88 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

800,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

89 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา (เสนกลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ระยะทาง 400 ม. ทอ 

Ø 0.60 ม.

800,000 - - - จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

90 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

91 โครงการซอมแซมรางระบายน้ําภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

ซอมแซมรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 500 ม.

110,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

92 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก

น้ํา ภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 22

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

 และบรรเทาปญหาเรื่อง

ทางระบายน้ํา

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 5,000 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

93 โครงการวางทอระบายพรอมบอพักน้ํา 

ในบริเวณที่ทําการ อบต.ปากชอง

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

 และบรรเทาปญหาเรื่อง

ทางระบายน้ํา

วางทอระบายน้ํา 

ระยะทางรวม 1,000 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอม

ติดตั้งตะแกรง ในบริเวณที่ทําการ อบต.

ปากชอง

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

 และบรรเทาปญหาเรื่อง

ทางระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา 

ระยะทาง 1000 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนทอหรือราง

ระบายที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน

เรื่องน้ําทวม

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

94 74,110,000 12,560,000 15,510,000 12,045,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางปอมยาม หมูที่ 1 (สาย

เหนือ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กอสรางปอมยาม กวาง

 3 ม. ยาว 3 ม.

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

2 โครงการติดตั้งปายแผนที่หมูบาน หมูที่ 1 เพื่อสะดวกในการ

ติดตอและสงเอกสาร

ตางๆ

ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

- - - 30,000 ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองระหวาง

กลุมบานนายประโยชน หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงสถานที่ ปลูกหญาพรอมตนไม 

ไมดอก ไมประดับ

- - - 30,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

4 โครงการซอมแซมคอสะพานคลองตา

ลอง หมูที่ 1

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ซอมแซมและปรับปรุง

คอสะพาน

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการกอสรางกําแพงกันดินบริเวณ

ฝายน้ําลน (บานลุงลพ) หมูที่ 1

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

กอสรางกําแพงดิน - 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย (ซอย

บานนางแดง/นายสนนณชาย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ขยายเขตอุปกรณเสียง

ตามสาย ระยะ 1 กม.

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

7 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย (ซอย

บานนางเสถียร) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ขยายเขตอุปกรณเสียง

ตามสาย ระยะ 1 กม.

- 150,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

8 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย (ซอย

บานนางวารุณ)ี หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ขยายเขตอุปกรณเสียง

ตามสาย ระยะ 1 กม.

- - - 150,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

9 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส หมูที่ 2

 (คุมหนองเสนนอก บานตาสี)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส 500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

10 โครงการไฟกระพริบ (บริเวณหนา

โรงเรียน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

จํานวน 2 จุด - - 30,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส (สาย

หนองกลางดง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส 300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

12 โครงการติดปายบอกทางตางระดับฝาย

น้ําลน (บานหนองฝกเสน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งปายจราจร - 10,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

13 โครงการกอสราง ศพด.  หมูที่ 2 เพื่อใหบุตรหลานของ

คนในชุมชนมี

สถานศึกษากอนวัยเรียน

ก. 12 ม. * ย. 12 ม. - - - 1,500,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

จัดสราง ศพด.

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

จัดสราง ศพด.

กองชาง

14 โครงการกอสรางศาลากลางหมูบาน 

(หนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม ก. 6 ม. * ย. 12 ม. - 720,000 - - ประชาชนไดใชสถานที่

เพื่อทํากิจกรรม

ประชาชนไดใชสถานที่

เพื่อทํากิจกรรม

กองชาง

15 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส (ฝาย

น้ําลน หนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

16 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส 

(บริเวณไรนายสําราญ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส 300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส 

(บริเวณไรนางลําไย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

18 โครงการติดตั้งการดเลน (บริเวณฝายน้ํา

ลน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งการดเลน 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (โคง

บานนางฉลวย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

- 15,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

20 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ หมูที่ 3 เพื่อใหปรับปรุงสถานที่

ประกอบกิจกรรมลอย

กระทง

ปรับถมที่ดิน และปลูก

ตนไม

450,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

21 โครงการตอเติมทาน้ําลอยกระทง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

เทคอนกรีต  พรอมทํา

ราวกันตก

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

22 โครงการติดตั้งกลอง cctv  (สวนเกษตร)

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง cctv  

จํานวน 1จุด

10,000 - - - ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

23 โครงการติดตั้งกลอง cctv  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง cctv - - - 10,000 ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

24 โครงการถมดินและกอสรางศาลา

ประชาคม(ที่สาธารณะ) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ถมดินและกอสราง

ศาลาประชาคม

- - 1,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

25 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมอุปกรณเสียง

ตามสาย

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

26 โครงการซอมแซมสะพาน และคอ

สะพานราชประชา หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ซอมแซมสะพาน คสล. 

กวาง 7 ม. ยาว 50 ม.

3,000,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

27 โครงการกอสรางสะพาน คสล. (ราช

ประชา) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล. 

กวาง 7 ม. ยาว 50 ม.

6,000,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

28 โครงการกอสรางโรงสูบน้ําดวยพลังงาน

ไฟฟา (ซอย 4) พรอมบอตกตะกอน(บอ

พัก) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางอาคารโรงสูบน้ํา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

29 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมูที่

 4 (สามแยกบานอดีตผูใหญประมาณ , 

บาน อบต.แอด)

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ติดตั้งไฟสัญญาณ 

จํานวน 2 ตน

44,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

30 โครงการสรางตูยามตํารวจ หมูที่ 5(

บริเวณหนา อบต.)

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

แบบ กวาง 4 * 4 ม. - 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

31 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมูที่ 5

 (10จุด)

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ไฟสัญญาณจราจร 

พลังงานแสงอาทิตย 10

 ตน

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการติดตั้งการดเลน พรอมปาย

จราจร (ภายในหมูบาน) หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ติดตั้งการดเลน และ

ปายจราจร

- - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

33 โครงการปรับปรุงสะพานพรอมซอมแซม

คอสะพาน คสล. (หนองมะคา) หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ปรับปรุงสะพาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

34 โครงการติดตั้งการดเลน (ทางเขาฝาย) 

หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

จํานวน 2  จุด 20,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

35 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 6 จุด - - 50,000 - ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

36 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

37 โครงการลดขนาดและปรับปรุงวงเวียน

หนองมะคา หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ลดขนาดและปรับปรุงวง

เวียนหนองมะคา

- - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

38 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย(ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

39 โครงการติดตั้งปายจราจรในเขตชุมชน 

จํานวน 5 จุด

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูสัญจรไปมา

ติดตั้งปายจราจร 5 จุด - 20,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมไดอยาง

ปลอดภัย

กองชาง

40 โครงการกอสราง ศพด. หมูที่ 6 เพื่อใชเปนสถานที่ให

เด็กกอนวัยเรียนของ

ตําบลไดใชเรียน

ก. 12 ม. * ย. 12 ม. - - 1,500,000 - ประชาชนไดรับประ

โยขนการกอสราง ศพด.

ประชาชนไดรับประ

โยขนการกอสราง ศพด.

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

41 โครงการติดตั้งไฟกระพริบพรอมปาย

สัญญาณบริเวณหนาโรงเรียนบานหนองอี

เหลอ หมู 6

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

ติดตั้งไฟกระพริบพรอม

ปายสัญญาณ

40,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย

ภายในหมูบาน หมู 6

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ปรับปรุงซอมแซมเสียง

ตามสาย

50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

43 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา

ประชาคม หมู 6

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ซอมแซมศาลาประชาคม - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

44 โครงการสรางรานคาชุมชนจําหนาย

ปจจัยทางการเกษตร หมูที่ 6

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกันเพื่อ

คาขาย

สรางรานคาชุมชน 

ขนาด ก. 4 ม. ย. 4 ม.

- - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชง

45 โครงการตีเสนจราจรดานหนาโรงเรียน

บานหนองอีเหลอ หมูที่ 6

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ตีเสนจราจร - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

46 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (โคงคุม

ตะวันตก)หมูที่ 7

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

จํานวน 2 จุด 30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

47 โครงการกอสรางสะพาน คสล.  (เขา

ซอยมะขามหวาน)หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร

กวาง 6 ม. ยาว 30 ม. - - 3,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

48 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน  

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมเสียงตามสาย 50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

49 โครงการกอสรางราวกันตก คสล. (ซอย 

3)หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการสัญจร 

และปลอดภัย

ระยะ 40 ม. 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

50 โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่ 8 (ขาง

บอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีสถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

51 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน หมูที่ 8 

(ภายในวัดหนองตาแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีสนามเด็กเลน

ปรับปรุงภูมิทัศน พรอม

เครื่องเลน

- - 200,000 - เยาวชนในตําบล มี

สนามเด็กเลน

เยาวชนในตําบล มี

สนามเด็กเลน

กองชาง

52 โครงการลอมรั่ว (บอใหญ) ระยะ 1000

ม. หมูที่ 8

เพื่อปองกันการรุกล้ํา

พื้นที่สาธารณะประโยชน

เพื่อกันพื้นที่เพื่อ

สวนรวม ระยะ 1000 ม.

- - 300,000 - ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

กองชาง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

53 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

(หนาโรงเรียน) หมูที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ จํานวน 2 จุด

30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

54 โครงการลอมรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน

สระน้ําคุมวัดหนองตาแกว หมูที่ 8

เพื่อปองกันการรุกล้ํา

พื้นที่สาธารณะประโยชน

ลอมรั้วและปรับปรุงภูมิ

ทัศน

- - - 500,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากพื้นที่

กองชาง

55 โครงการซอมแซมเสียงตามสาย (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน  

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมเสียงตามสาย 50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

56 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

9 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

57 โครงการกอสรางปอมยาม ตชต. 2 หลัง

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที9่ 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

แบบ กวาง 3* 3 ม. - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

58 โครงการตอเติมศาลาประชาคมพรอม

ทําหองน้ํา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ตอเติมเพิ่มจากเดิม - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

59 โครงการกอสรางศาลารอรถประจําทาง 

(คุมบานกอก-คุมโนนสวาง) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่รอรถ

แบบ กวาง 2 * 6 ม. - - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

60 โครงการติดตั้งปายหมูบานขนาดใหญ 

หมูที่ 9

เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

- - 22,000 - ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระหนาวัด

เพื่อจัดเปนสถานที่ลอยกระทง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 9

 มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปลูกหญาพรอมตนไม 

ไมดอก ไมประดับ

- - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

62 โครงการติดตั้งแผงทางโคง พรอมปาย

ทางโคง หมูที่ 9

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ยาว 20 ม.  พรอมปาย 

2 ปาย

- - 70,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

63 โครงการถมดินบอน้ําสาธารณะ หมูที่ 9 

(ขางศาลาประชาคม)

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

บอ กวาง 50 ม. ยาว 

50 ม. ลึก 5 ม.

- - 1,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

64 โครงการติดตั้งการดเลนดานขอบสระ 

(ทางเขาวัดบานกอก) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 1 จุด ยาว 100

 ม.

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

65 โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณบอ

สาธารณะ(บริเวณขางศาลาประชาคม) 

หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กอสรางรั้วรอบบริเวณ

บอสาธารณะ

- - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

66 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอน้ํา (ขาง

ศาลาประชาคม) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงภูมิทัศน - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

67 โครงการกอสรางปอมยาม หมูที่ 10 

(แยกประปา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กอสรางปอมยาม 3*3 ม. - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

68 โครงการกอสรางสนามกีฬา

อเนกประสงค พรอมอุปกรณกีฬา หมูที่ 

10 (ในวัด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

สรางลานกีฬา

เอนกประสงค

- - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

69 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริสขยาย

ผิวจราจร (บานลุงอวน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - - - 500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

70 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริสขยาย

ผิวจราจร (บริเวณคลองมะพราว คุมเขา

แคบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางบลอคคอนเวริส - - - 500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

71 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (ปากทางเขา

ภูตะวัน )หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ติดตั้งไฟกระพริบ 1 จุด 20,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

72 โครงการติดตั้งลับเบอรสติ๊ก (สามแยก

ประปา - คุมพัฒนา) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ระยะ 200 ม. - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

73 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 

(ประปาเขาแคบ) หมูที่ 10

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง

กาย

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

74 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 

(บริเวณโคงตะวันฉาย) หมูที่ 10

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

75 โครงการตีเสนจราจร (เสนกลางบาน) 

หมูที่ 10

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ตีเสนจราจร 30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

76 โครงการกอสรางกําแพงกั้นดิน คสล. 

หนาบานปาเทียม หมูที่ 10

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

กอสรางกําแพง คสล. 

กั้นดิน ระยะ 100 ม.

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

77 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง

 หมูที่ 11 (คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล.ก

วาง 7 ม. ยาว 42 ม.

6,000,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

78 โครงการติดตั้งหอกระจายขาว หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

ติดตั้งหอกระจายขาว

ทุกคุม

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

79 โครงการซอมแซมและปรับปรุงสะพาน

เกาะแกว หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน  มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ซอมแซมและปรับปรุง

สะพาน

500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

80 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 

(บริเวณขางศาลาประชาคม) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

81 โครงการสรางศูนยสุขภาพ (บริเวณกอง

อาหารสัตว) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีสถานที่ออกกําลัง

กาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย พรอมสรางลานกีฬา

- - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

82 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลา

ประชาคมหมูบาน

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

83 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 

(บริเวณศาลาประชาคม) หมูที่ 11

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

84 โครงการกอสรางปายชื่อหมูบานพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 11

เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายแผนสะทอนสีเขียว

 ของ 3M ตัวอักษรใช

แผนสะทอนสีขาว ของ 

3M พรอมปรับปรุงภูมิ

ทัศน

100,000 - - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

กองชาง

85 โครงการซอมแซมเสียงตามและเพิ่มเติม

ภายในหมูบาน หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

86 โครงการติดตั้งปายจราจร หมูที่ 12 เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

จํานวน 8 จุด 30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

87 โครงการเพิ่มเติมเสียงตามสาย หมูที่ 12 

(ซอยผูชวยดาว)

เพื่อใหประชาชน

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

88 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

(ซอยภายในหมูบาน) หมูที่ 12

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

89 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและลานกีฬา

เอนกประสงค หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีสนามเด็กเลน

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค พรอม

ปลูกหญาและตนไม

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับพักผอน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับพักผอน

กองชาง

90 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง CCTV - - - 200,000 ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

91 โครงการซอมแซมและติดตั้งเสียงตาม

สาย (ภายในหมูบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชน  

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมเสียงตามสาย 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

92 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 13

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

93 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

ซอมแซมระบบเสียง

ตามสาย ระยะ 1,000 ม.

100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

94 โครงการติดตั้งกระจก พรอมไฟกระพริบ

 หมูที่ 14 (สามแยกบานลุงลี่)

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

กระจกเสนผาน

ศูนยกลาง 26 นิ้ว  

พรอมไฟกระพริบ

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

95 โครงการจัดซื้อโองใสน้ํา หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีภาชนะไวกักเก็บน้ํา

โองซิเมนต จํานวน 20 

ใบ

- - 50,000 - เพื่อใหประชาชน มี

ภาชนะไวกักเก็บน้ํา

เพื่อใหประชาชน มี

ภาชนะไวกักเก็บน้ํา

กองชาง

96 โครงการติดตั้งปายบอกสัญญาณจราจร 

หมูที่ 14

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งปายสัญญาณ 

จํานวน 10 ปาย

30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

97 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ 

(บริเวณหนาโรงเรียน) หมูที่ 14

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งไฟสัญญาณ

กระพริบ 2 จุด

50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

98 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อใชเปน

พลังงานไฟฟาเพื่อใชเก็บน้ําในถัง จํานวน

 6 จุด หมูที่ 14

เพื่อใชเปนพลังงานใน

การสูบน้ําเขาถัง

ติดตั้งแผงโซลาเซล 6 จุด 300,000 - - - ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

กองชาง

99 โครงการตีเสนจราจรเสนกลางบาน หมูที่

 14

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ตีเสนจราจร ระยะ 5 

กม.

- 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

100 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค 

หมูที่ 15 (หลังบอแกนทาว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีสถานที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กอสรางศาลา กวาง 5 

ม. ยาว 15 ม.

- 300,000 - - ประชาชนมีสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ประชาชนมีสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

101 โครงการกอสรางสนามกีฬา (หลังบอ

แกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลังกาย

สรางสนามกีฬา

เอนกประสงค

200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

102 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อใชเปน

พลังงานไฟฟาเพื่อใชเก็บน้ําในถังเชม

เปญทุกจุดในหมูบาน หมูที่ 15

เพื่อใชเปนพลังงานใน

การสูบน้ําเขาถัง

ติดตั้งแผงโซลาเซล 6 จุด 300,000 - - - ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

ประชาชนไดประโยชน

จากการติดตั้งแผงโซลา

เซล

กองชาง

103 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ คุม

แกนทาว 3 จุด พรอมปายเตือน หมูที่ 15

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ

90,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

104 ติดตั้งกระจกโคง บริเวณโคงแกนทาว 1 

จุด หมูที่ 15

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งกระจกโคง ขนาด

 18 นิ้ว 6 ชุด

10,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

105 ตีเสนจราจร ภายในหมูบาน หมูที่ 15 เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ตีเสนจราจร 250,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

106 ติดตั้งปายจราจร สําหรับเตือน หมูที่ 15 เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจร

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

107 โครงการติดตั้งปายบานเลขที่ หมูที่ 15 เพื่อสะดวกในการ

ติดตอและสงเอกสารใน

ตําบลปากชอง

ปายขนาด 15*30 ซม. 50,000 - - - ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

กองชาง

108 โครงการติดตั้งปายหมูบาน หมูที่ 15 เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

50,000 - - - ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

109 ซอมแซมระบบและเครื่อง (เสียงตามสาย

 ภายในหมูบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชน  

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ซอมแซมเสียงตามสาย 100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

110 โครงการติดตั้งกลอง CCTV (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลอง CCTV 50,000 - - - ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชน ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

111 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (คุมวชิรา) 

หมูที 16

เพื่อใหประชาชน

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลส

50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

112 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร  ภายใน

หมูบาน หมูที่ 16

เพื่อความปลอดภัยใน

การคมนาคม

ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจร

- 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง



234

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

113 ปายทางเขาหมูบาน หมูที่ 16 เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายขนาด 1.20 * 2.40

 ม.

- 50,000 - - ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

ประชาชนทั่วไปได

ทราบถึงที่ตั้งของหมูบาน

กองชาง

114 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนเสน

กลางบาน หมูที่ 16

ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 - - - เพื่อความสะอาดและ

สวยงามหนามอง

เพื่อความสะอาดและ

สวยงามหนามอง

กองชาง

115 โครงการขยายสะพาน คสล. หมูที่ 17 

(ทางไปวัดเกาะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ขยายเขตสะพาน คส

ล.กวาง 4 ม. ยาว 6ม.

1,000,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

116 โครงการซอมแซมคอสะพานดํา หมูที่ 17 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ซอมแซมคอสะพาน 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

117 โครงการติดตั้งกระจกโคง หมูที่ 17(

บริเวณสามแยกสะพานดํา , สามแยก

โกดังเสียงเจริญ , ทางโคงคายมวย ,  

โคงหนาบานครูบุญธรรม , บานนาง

มงคล พรอมทอง , บริเวณสีแยกลาบ

เปดบุญชวย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งกระจกโคง ขนาด

 18 นิ้ว 6 ชุด

- 30,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

118 โครงการติดตั้งไฟกระพริบสัญญาณ

จราจร หมูที่ 17 (สามแยกสะพานดํา , 

สามแยกหลังโกดังแสงเจริญ , โคง

สะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ขนาด 300 มม. สีแดง 

152 หลอด  จํานวน 3 

ชุด

- 60,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

119 โครงการจัดปายซอยและปายหมูบาน

โครงเหล็กรูปเกือกมา หมูที่ 17

เพื่อสะดวกในการติดตอ ปายแผนสะทอนสีเขียว

 ของ 3M ตัวอักษรใช

แผนสะทอนสีขาว ของ 

3M

- 100,000 - - ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการติดตอ

และทราบถึงที่ตั้งของ

หมูบาน

กองชาง

120 โครงการกอสรางทางลงหัวสะพานดํา  

หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

17 มีที่สําหรับใชเปนที่

ลอยกระทง

กอสรางบันได คสล. - - - 300,000 ประชาชนในตําบล ไดใช

เพื่อทํากิจกรรมของ

หมูบาน

ประชาชนในตําบล ไดใช

เพื่อทํากิจกรรมของ

หมูบาน

กองชาง

121 โครงการกอสรางศาลาประชาคม 

(บริเวณวัดเกาะอุทะการาม) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ก. 6 ม. * ย. 9 ม. 500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

122 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด(บริเวณซอย

 7 , สามแยกสะพานดํา)หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

จํานวน 8 จุด - - 50,000 - ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในหมูบาน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

123 โครงการซอมแซมและติดตั้งเครื่องเสียง

ตามสาย หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

18สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

ซอมแซมและติดตั้ง

เครื่องเสียง

100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

124 โครงการเครื่องออกกําลังกายประจํา

หมูบาน หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ออกกําลังกาย

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง

กาย

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

125 โครงการจัดซื้อที่เพื่อกอสรางศาลา

ประชาคม พรอมกอสรางศาลาประชาคม

 หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

จัดซื้อที่ พรอมกอสราง - - - 500,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

126 โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 

18 (บริเวณซอยสหกรณ   โคนม)

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

18สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

โครงทักสูง 12 ม. - - - 100,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

127 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ปาชาจีน) 

หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน หมูที่ 

18สามารถรับฟงเสียง

ตามสายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลล

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

128 โครงการติดตั้งปายชื่อซอย หมูที่ 18 เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

ติดตั้งปายชื่อซอย - 100,000 - - เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

เพื่อใหประชาชน และผู

สัญจรไปมาทราบชื่อซอย

กองชาง

129 โครงการกอสรางลานกีฬาพรอมเครื่อง

ออกกําลังกาย (รอบริจาคที่ดิน) หมูที่ 18

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

130 โครงการติดตั้งกระจกโคง หมูที่ 18  (สี่

แยกทางลงทาน้ํา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งกระจกโคง ขนาด

 18 นิ้ว 1 ชุด

5,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

131 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู

ที่ 19 (บานโนนอารีย)

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กอสรางอาคารชั้นเดียว

 คสล. ขนาดกวาง 12 

ม. ยาว 20 ม.

- - - 2,000,000 เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กองชาง

132 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 

หมูที่ 19 (บานโนนอารีย)

เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

กอสรางอาคาร 2 ชั้น 

คสล. กวาง 11.50 ม. 

ยาว 17.50 ม.

- - - 3,000,000 เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

เพื่อใชเปนสถานที่

รักษาผูปวย

กองชาง

133 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 19 

(คุมบานต่ํา)

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ระยะทาง 3,000 ม. - 200,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

134 โครงการกอสรางลานกีฬา (หนาศาลา

ประชาคม) หมูที่ 19

เพื่อประชาชน มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กอสรางลานกีฬา - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

135 โครงการกอสรางศาลาอานหนังสือ (คุม

ซับสมบูรณ) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่ใชสําหรับอาน

หนังสือ

กอสรางศาลา - - - 300,000 ประชาชนมีสถานที่ใช

สําหรับอานหนังสือ

ประชาชนมีสถานที่ใช

สําหรับอานหนังสือ

กองชาง
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136 โครงการติดตั้งราวกันตก (บริเวณฝายน้ํา

ลนบานโนนอารีย) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัย

ติดตั้งราวกันตกทั้ง 2 

ดาน

50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

กองชาง

137 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณคุม

หลังเหว - คุมโนนอารีย หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เดินสายสัญญาณ 

พรอมติดตั้งลําโพงฮอลล

 ฯลฯ

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สาย

กองชาง

138 โครงการตอเติมซอมแซมศาลากลางบาน

 หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีสถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ตอเติมและซอมแซม

ศาลากลางบาน

- - - 150,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง

139 โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณบลอค

คอนเวริส หมูที่ 20 (คุมซับนอย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ยาวดานละ 10 ม. 4 

ดาน

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

140 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 20 เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ระยะทาง 3,000 ม. - 100,000 - - ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

141 โครงการกอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 20 

(คุมบานลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 15 ม. - - - 3,350,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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142 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 (สี่

แยกศูนยฯเด็กเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล 80,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

143 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(แยกบานยายธร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - 80,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

144 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(บานลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล - 80,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

145 โครงการติดตั้งแผงกันตก หมูที่ 20 

(บานนายหลา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล 80,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

146 โครงการฝงเสาและสํารวจแนวเขตถนน

สาธารณะ (ทางเขาไรนายเหรียญ) หมูที่ 

20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ฝงหลักทางโคง คสล. 

จํานวน 40 ตน

- 40,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

147 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวริส(คุมลุง

จํารัส)หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ชนิด 2 ชอง 

 1.8*1.8 ม.

300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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148 โครงการติดตั้งปายสัญญาณจราจร 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งปายสัญญาณ 6 จุด 20,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

149 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (ศาลพอ

ทองคํา แมทรายทอง , ศาลปูตา คุมซับ

นอย) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงภูมิทัศน - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนในตําบล มี

สถานที่ประกอบ

กิจกรรมรวมกัน

กองชาง

150 โครงการติดตั้งแผงกันตก (คุมบานนาย

สวาง โคตรภักดี) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ติดตั้งการดเรล 30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

151 โครงการซอมแซมคอสะพาน พรอมวาง

บลอคคอนเวริส (บานนายสวาง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

ซอมแซมคอสะพาน 

พรอมวางบลอคคอนเว

ริส

400,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

152 โครงการซอมแซมทอลอด (บริเวณบาน

นายปรีชา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีการคมนาคมที่

ปลอดภัย

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่ปลอดภัย

กองชาง

153 โครงการกอสรางศาลาพักริมทางบริเวณ

สี่แยกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่รอรถ

แบบ กวาง 3 * 3 ม. 250,000 - - - ประชาชนมีที่พักริมทาง ประชาชนมีที่พักริมทาง กองชาง
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154 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส หมูที่ 

21 (พื้นที่นายสมเกียรติ์ แกวโสภา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. สูง 1.80 ม. 

ขนาด 2 ชอง

- 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

155 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรส หมูที่ 

21(ขามคลองน้ํานางจําลอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. สูง 1.80 ม. 

ขนาด 2 ชอง

- - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

156 โครงการวางทอพรอมกําแพงปากทอ 

พรอมเทคอนกรีตหลังทอ หมูที่21(พื้นที่

นายสมเกียรติ์ แกวโสภา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ทอ คสล. อัดแรง 1.00 

ม. จํานวน 2 แถวๆละ 

12 ทอน พรอมกําแพง

ปากทอ

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

157 โครงการติดตั้งการดเลน(ฝายน้ําลน) หมู

ที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

21 มีการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งการดเรล ทั้ง 4 

ดาน

50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

158 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งกลองวงจรปด 

(ภายในหมูบาน)

- - 50,000 - เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

159 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวพรอม

อุปกรณ (ภายในหมูบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ติดตั้งหอกระจายขาว

พรอมอุปกรณ

- - - 100,000 เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

160 โครงการติดตั้งไฟกระพริบในหมูบาน 

หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ขนาด 300 มม. สีแดง 

152 หลอด  จํานวน 3 

ชุด

- 60,000 - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

161 โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอม

อุปกรณ หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

ติดตั้งหอกระจายขาว

พรอมอุปกรณ

- - 100,000 - เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

เพื่อใหประชาชน 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายอยางทั่วถึง

กองชาง

162 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู

ที่ 22 (บานหนองยาง)

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กอสรางอาคารชั้นเดียว

 คสล. ขนาดกวาง 12 

ม. ยาว 20 ม.

- - 2,000,000 - เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

เพื่อใชเปนสถานที่ดูแล

เด็กเล็ก

กองชาง

163 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 

22

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000 - - - เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

เพื่อใหประชาชน มี

สถานที่สําหรับ

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

กองชาง

164 โครงการขยายเขตและติดตั้งเสียงตาม

สายภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล สามารถรับฟง

เสียงตามสายอยางทั่วถึง

ติดตั้งลําโพงฮอลสและ

สายนําสัญญาณ พื้นที่ที่

ยังไมมี

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง

165 โครงการซอมแซมเสียงตามสายภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล สามารถรับฟง

เสียงตามสายอยางทั่วถึง

ซอมแซมลําโพงฮอลส

และสายนําสัญญาณ ที่

ชํารุด

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

ประชาชนในตําบล 

สามารถรับฟงเสียงตาม

สายไดทั่วถึง

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

166 โครงการขยายเขตการติดตั้งโทรศัพท

สาธารณะภายในตําบล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลสะดวกในการ

ติดตอสื่อสาร

ประสานและติดตาม - - 800,000 - ประชาชนในตําบล 

สามารถติดตอสื่อสาร

ไดสะดวก

ประชาชนในตําบล 

สามารถติดตอสื่อสาร

ไดสะดวก

กองชาง

167 โครงการจัดทําปายชื่อเจาบานพรอม

เลขที่บาน ในตําบลปากชอง

เพื่อสะดวกในการ

ติดตอและสงเอกสารใน

ตําบลปากชอง

ปายขนาด 15*30 ซม. 473,400 690,900 783,300 783,300 ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

กองชาง

168 โครงการซอมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณที่ทําการ อบต.ปากชอง

เพื่อซอมแซมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน ที่ทํา

การ อบต.ปากชอง

เพื่อใหอยูในสภาพ

พรอมใหบริการแก

ประชาชนผูมาติดตอ

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอ

กองชาง

169 โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูบริเวณ

ที่ทําการ อบต.ปากชอง

เพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กอสรางรั้ว คสล. รอบ

บริเวณ พรอมประตู ที่

ทําการ อบต.ปากชอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กองชาง

170 โครงการกอสรางสวนสุขภาพหมูบานใน

ตําบลปากชอง

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพ

จัดซื้ออุปกรณในการ

จัดทําสวนสุขภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

171 โครงการกอสรางลานกีฬา บริเวณที่ทํา

การ อบต.ปากชอง หรือพื้นที่

สาธารณประโยชนที่ อบต.ปากชอง 

กํากับดูแล

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลปากชองมีสถานที่

ในการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับสุขภาพ

จัดซื้ออุปกรณพรอม

กอสรางลานกีฬา

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

172 โครงการตอเติม ซอมแซมและปรับปรุง

อาคารตางๆ ภายใน อบต.ปากชอง

เพื่อซอมแซมและ

ปรับปรุงที่ทําการ อบต.

ปากชอง

ตอเติมและปรับปรุง

อาคารตางๆ ภายใน 

อบต.ปากชอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

173 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค 

ในพื้นที่ สาธารณประโยชนที่ อบต.ปาก

ชอง กํากับดูแล

เพื่อใหประชาชนที่มา

ติดตองานไดรับความ

สะดวกสบาย

กอสราง อาคารตางๆ 

ภายใน อบต.ปากชอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

174 โครงการสรางรั้วแนวเขตพรอมประตู ใน

พื้นที่สาธารณะประโยชนของตําบล ที่ 

อบต.ปากชอง กํากับดูแล

เพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กอสรางรั้ว รอบบริเวณ

และประตู

500,000 500,000 500,000 500,000 มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

มีความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

กองชาง

175 โครงการจัดทําปายที่ดินสาธารณะ

ประโยชนตําบล

เพื่อประกาศให

ประชาชนไดรับทราบ

ติดตั้งปายเพื่อประกาศ

ใหทราบ

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับทราบ

จากการติดตั้งปาย

ประชาชนไดรับทราบ

จากการติดตั้งปาย

กองชาง

176 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

เพื่อใชเปนที่ตั้งของศูนยฯ เชน  ศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุและผูพิการ , ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล เปนตน

เพื่อใหประชาชนที่มา

ติดตองานไดรับความ

สะดวกสบาย

กอสราง อาคารตางๆ 

ภายใน อบต.ปากชอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

177 โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ เพื่อใหรถที่ใชใน

ราชการของ อบต.ปาก

ชองไดจอด

จอดรถได 30 คัน 800,000 800,000 800,000 800,000 เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

กองชาง

178 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค

ในที่ทําการ อบต.

เพื่อเปนสถานที่ใหรถที่

ใชในราชการของ อบต.

ประชุมชาวบานและ

กิจกรรม อื่นๆ

ขนาดความกวาง15 ม. 

ขนาดความยาว 30 ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

กองชาง

179 โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถหลังเกา เพื่อใหรถที่ใชใน

ราชการของ อบต.ปาก

ชองไดจอดและกิจกรรม

 อื่นๆ

ขนาดความกวาง 5 ม. 

ขนาดความยาว 30 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

กองชาง

180 โครงการปรับปรุงภุมิทัศน ในพื้นที่

สาธารณประโยชน ที่ อบต.ปากชอง

กํากับดูแล

เพื่อใหประชาชนไดมี

สถานที่ผักพอน และทํา

กิจกรรมอันเปน

ประโยชน

ปรับปรุงภูมิทัศน 500,000 500,000 500,000 500,000 เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

เจาหนาที่และประชาชน

ในตําบล ไดใช

ประโยชนจากโครงการ

กองชาง

181 โครงการติดตั้งปายบอกทาง ปายซอย  

ปายแผนที่หมูบาน และปายหมูบาน

เพื่อประชาสัมพันธ

หมูบาน ในตําบล

ติดตั้งปายบอกทาง 

ปายซอย  ปายหมูบาน

และปายแผนที่หมูบาน 

ในตําบล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพื่อประชาสัมพันธ

สถานที่ตางๆ ในตําบล

ประชาชนไดรับทราบ

ถึงสถานที่ตางๆ ในตําบล

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

178 38,972,400 19,355,900 30,655,300 31,253,300
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณ

เสนบานบันไดมา หมูที่ 4 ตําบลปากชอง

 เชื่อม บานปางแจง หมูที่ 5 ตําบลกลาง

ดง

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและตําบล

กลางดง มีการ

คมนาคมที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,700 

ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 10 

(ตอจากถนนลาดยาง (คุมเขาแคบ) - เขต

เทศบาล)

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและเขต

เทศบาลมีการคมนาคม

ที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 4,000 

ม.

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



247

แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการขนสงและวิศวกรรม

จราจร

เพื่อพัฒนาการขนสง

และวิศวกรรมจราจร

เพื่อพัฒนาการขนสง

และวิศวกรรมจราจร

50,000 50,000 50,000 50,000 การขนสงและ

วิศวกรรมจราจรไดรับ

การพัฒนา

การขนสงและ

วิศวกรรมจราจรไดรับ

การพัฒนา

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



248

1 50,000 50,000 50,000 50,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

สมบูรณ  กลิ่มมณฑา) ระยะ300 ม. หมู

ที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

40,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

2 โครงการขยายไฟฟาแสงสวาง (บานนาย

สัญชาย) ระยะ 300 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- 40,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน 

อ.หัต) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- - - 40,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายฤทธิรณ เจริญฤทธิ)์หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

40,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา             

อยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานปากลวย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานยายแจม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ศาลา

ประชาคม – คลองตาลอง(ซอยอยูแลว

รวย)) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 150,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนางเปรมจิต - บานนายอํานาจ)หมูที่

 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 250 ม.

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกปม - ศาลาประชาคม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

นางบุญช)ู หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง



250

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

ภูลองลม) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 80,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 2 

(ปากทางบานผูใหญบุญยัง – หนองเสน

ใน) 3 เฟส

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - 500,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

13 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 2 

(หนาบานนายสมุทร จีระวงค)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

ไฟฟาแสงสวาง - 3,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (ทางเขาภูสายลม 1 จุด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

ไฟฟาแสงสวาง - 10,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

15 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (คุมหนองเสนนอก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 10 หลอด - 120,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

16 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

2 (บานยายลา – นายอุดม โทธรรม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 4 หลอด - 48,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง



251

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

ลุงลื่น) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 500 ม. - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

18 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกลําทองหลาง – บานนายประสิทธิ์ 

พุมพวง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมู 2 

มีการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

จํานวน 10 หลอด - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

19 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (3 เฟส) 

(คุมหนองฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

20 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (จาก

ปากทาง – หมูบาน(คุมหนองฟกทอง)) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 400 ม.

- - 60,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

21 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณฝายน้ําลน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 300 ม.

- 40,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

22 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

เปยมสุข) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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23 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณปมหลอด - หนาเขานอย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะทาง 400 ม.

- - 80,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

24 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (3 เฟส) 

(ม.2-ม.6) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง - 500,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ(เสนกลางบาน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

26 โครงการไฟฟาแสงสวางพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) บริเวณ

ฝายน้ําลน หนองผักเสน 2 จุด 2 

ตัว หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

27 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณไรปาฉลวย)  หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะ 1 กม.

- 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณไรปาฉลวย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาแสงสวาง

 ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ 1 กม.

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง
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29 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(จากบานตาฉุง - บานนางแมว) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะ 1 กม.

200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

30 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

31 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

3 (ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟา - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

32 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

นางมะล)ิ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 200 ม. 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

33 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางสมใจ , ซอยบานนาจอย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

34 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง และ

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอยบานนางรัม

 ราชจันทึก , ซอย 9 และ 10) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง และขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําฯ

400,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง และมี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง
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35 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย 

8 1/2) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

36 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(สุดซอยบานนางดา) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะ 250 ม.

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

37 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(สุดซอยบานนางดา) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ 250 ม.

- 30,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

38 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ซอย 10) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะ 400 ม.

- - - 50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

39 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ซอยบานลุงบุญ โสภาวรรณ) หมูที่

 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางระยะ 100 ม.

- 20,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาแสงสวาง

กองชาง

40 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

4 (ซอยรอดกลาง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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41 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางแจว (หลังเขา) – บานลุงเทียบ) หมูที่

 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 500 ม. - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

42 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ(ซอยสุข

สําราญ) 3 ตน หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

3 ตน 36,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

43 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

ไทยรา – บานลุงผาสุก)หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

44 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

วัดดวงด)ี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 30,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

45 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

46 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (บันไดมา

 – สะพานดํา)หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 

ระยะ 5000 ม.

- - 5,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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47 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (จาก

บานนายหลอด ผุยผง – บานนายถนอม

 จอมโพ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

48 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

วัดดวงด)ี หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

49 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานใตทางขึ้นสนามกอลฟ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

50 โครงการเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา 

(ซอยสวนกุหลาบ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

เพิ่มขนาดหมอแปลง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

51 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (ซอย

อุดมโชค 2) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

52 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

(ทางเขาอางบันไดมา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

53 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง(ซอย

หลังเขา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

5 หลอด - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

54 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

(ทางเขาวัดบันไดมา) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

3 หลอด - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

55 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (บาน

ครูครรชิต - หนาบานผูใหญบาน) หมู 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

56 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

สิงศึก) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 40,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

57 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ฟารมวัวครูโตง - บานนายประสงค 

บานนายประมาณ และบานนายถนอม 

จอมโพ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

58 โครงการยายแนวไฟฟาแรงสูง และแรง

ต่ําฯ (บริเวณบานนายสมชาติ ศรีวิชา - 

บานปาลือ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใช

ยายแนวไฟฟาแรงสูง 

และแรงต่ําฯ

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

59 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง และแรง

ต่ําฯ (บริเวณบาน ผญ.บันลือ - บานนาย

ใส เจนจบ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 

และแรงต่ําฯ ระยะทาง 

1.5 กม.

- - 1,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

60 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (ซอยนายนาค) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 300 ม.

- 35,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

61 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานลุงไสว) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

62 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

เชื่อมคลองตาลอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 150,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

63 โครงการติดตั้งดวงโคมสองสวางวงเวียน

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ติดตั้งดวงโคมสองสวาง 50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

64 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

เชื่อมฮอลิเดย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

65 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (เสน

เชื่อมหนองสวอง) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

66 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

67 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง (ซอย

กํานันประชา ซอย 1,2,3,4) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

68 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

โอโซน ซอย 1 (บานคุณเตา)) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 200 ม.

- 30,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

69 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

โอโซน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 300 ม.

- 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

70 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณฝายน้ําลน) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน  มี

ไฟฟาสองสวางอยาง

ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 100 ม.

20,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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71 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 6 

(ในพื้นที่หมูที่ 6)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

15 จุด

200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

72 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (วัดหนองอีเหลอ-โนนสมบูรณ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 20,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

73 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 6 

(สี่แยกบานใหม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 400,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

74 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (ไรพีพี - บานลุงเชย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 30,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

75 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

6 (ทางแยกบานนายคําภา - บานนาย

สุดใจ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 30,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

76 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบุญเหลือฟารม) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



261

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

77 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานนางสมคิด เจียมตน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

78 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

บานนายหมอง) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 350,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

79 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

80 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (เสน

กลางบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

81 โครงการติดตั้งไฟแสงสวางภายใน

โรงเรียนบานหนองอีเหลอ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟแสงสวาง 

ระยะทาง 400 ม.

- - 250,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

82 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล

ภายในโรงเรียนบานหนองอีเหลอ 6 จุด 

หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีไฟฟาแสงสวาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางโซ

ลาเซลล 6 จุด

- - 200,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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83 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน)หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีไฟฟาแสงสวาง

จํานวน 10 หลอด - 200,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

84 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนายถนัด เจียมรัมย) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

85 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายกราว) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

86 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ ปกเสา

พาดสาย(บริเวณบานนางฐิติมา สวัสด)ี 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

87 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางติ๋ม) หมูที่ 7  2 ตน

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

88 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ภูน้ํา

ออม) 500 ม. หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 500 ม.

250,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง
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89 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (คุม

พญาเย็น) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 2000 ม.

150,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

90 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (คุม

นายทอง) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 100 ม.

- 30,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

91 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานพิชดา สุขเกษม) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 1 ตน

- 20,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

92 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณศาลเจาพอ) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีไฟฟาแสงสวาง

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 200 ม.

- - 30,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

93 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ ปกเสา

 พาดสาย (บริเวณหนาบานนายเหวา 

จันหอม) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

 1 ตน

20,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

94 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8 (คุมลุง

บัตร ลุงเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง
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95 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 8 

(ซอยไรยาแปลง) ระยะทาง 700 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 700 ม.

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

96 โครงการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาเปน 50

 กิโลวัตต (บริเวณหนาลานขาวโพดนาย

สุพจน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 150,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

97 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

ปาแวน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

98 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง (จาก

บานลุงสาน - วัดธรรมดาราม) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

99 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

100 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมู 8

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8

 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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101 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมู 8

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 1 กม.

- - 120,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

102 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(โรงเรียน - ปม ช.กําไร) หมู 8

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 2 กม.

- - 150,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

103 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางเจียว) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - - 50,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

104 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

105 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณหนาบานนางบุญญิศา) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 50,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

106 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (คอก

วัว – ปอมยาม) หมูที่ 9

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 70,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

107 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บริเวณบาน

นางมาก)ระยะ 60 ม. หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

30,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

108 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนางบุญญิศา) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

109 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอยบานนาย

ทวีศักดิ)์  หมูที่ 9  รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

- - 200,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

110 โครงการติดตั้งไฟฟแสงสวาง (หนาบาน

นางเอื้อง , หนาบานนายจําลอง , หนา

บานคุณศรีนวล .หนาบานคัณสุนทร , 

คุมแมเจียว, ทางเขาวัด) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟแสงสวาง - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

111 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

112 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

113 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  

(บริเวณซอยบานนางนันทนา)หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - - 50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

114 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (บาน

นายทองหลอ) 70 ม.หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 20,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

115 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (บาน

นางทุเรียน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 50,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

116 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  

(หนองกะโตวา – เคบิ้น) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 1500 ม.

- - - 300,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

กองชาง

117 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บานนาย

นิพนธ – บานผูใหญ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

- - - 200,000 ประชาชนในตําบล มีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

118 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ถนน

หลัก เขาไรลพบุรี) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 80,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

119 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกบานผูใหญ - ภูตะวัน) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 400 ม. 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

120 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นางทองใบ) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 100 ม. - - 20,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

121 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางทองใบ) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ระยะ 100 ม. - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

122 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณเสนกลางบาน) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะทาง 1500 ม. - - 150,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

123 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บริเวณ

เสนกลางบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 1500 ม. - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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124 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

แผนดินทอง) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 1000 ม. - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

125 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (คุม

สามพี่นอง) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง

ระยะ 1000 ม. 250,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

126 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (คุม

สามพี่นอง) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 1000 ม. - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

127 โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง พลังงาน

แสงอาทิตย (ภายในหมูบาน) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

6 จุด - - 240,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

128 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(หนองกะโตวา - เคบิ้น) หมูที่ 10

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ระยะ 1000 ม. - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

129 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณอางเก็บน้ํา) หมูที่ 11

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 100,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

130 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(สะพานเกาะแกว) หมูที่ 11

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

131 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(สุดซอยปูเล็ก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

132 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

12 (ซอยปูนพ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 50,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

133 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

12 (บานผูใหญเพ็ง – บานผูใหญจิ๋ว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 10 หลอด - - 120,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

134 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(ซอยยาไพร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - 50,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

135 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

12(ซอยพอมี อุปถัมท)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

136 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (บริเวณซอยปูเล็ก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 80,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

137 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

คีรีรมย) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 2 กม.

- - - 200,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

138 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

ปญญาประทีป) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 2 กม.

- - 200,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

139 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่13

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

140 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (จาก

ภูชมฟา - ภูชบาวัลย)หมูที่13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 10 หลอด - - - 100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

141 โครงการเพิ่มมิเตอรไฟฟาแสงสวาง 

(ภายในหมูบาน) หมูที่13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 1 ชุด 15,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

142 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

13(จากถนนขางปาสัก – ไรคุณพีระ

พรรณ)ระยะ 400 ม.

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

143 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ(ซอยบานนายโสภณ) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

- - - 80,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

144 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ  (ซอย

นายสมนึก นาคด)ี หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

145 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ (เสนกลางบาน) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

- - 200,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

146 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทั่วหมูบาน

 หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

147 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 14 

(คุมสังคมใหม-คุมปาแซว(หมูที่15))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

148 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 14 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

149 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

14 (ซอยบานนายเฉลียว)ระยะ 100 ม. 

รอบริจาคเปนที่สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

150 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นายอภิชาติ รวมสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม.

- - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

151 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายเกื้อ รวมสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม.

- - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

152 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนายพัน พลศร)ี หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 60,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

153 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นางเพ็ญแข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

154 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานพอวร พึ่งกระบือ) หมูที 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

155 โครงการชยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนายเวช เดชสะสม) หมูที 14

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 80,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

156 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ และ

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บานนายฮัว 

กลิ่มหอม) หมูที่ 14

ประชาชนในตําบล ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน และไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวางและ ขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําฯ

200,000 - - - ประชาชนในตําบล ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน และมีไฟฟา

ใช

ประชาชนในตําบล ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน และมีไฟฟา

ใช

กองชาง

157 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (บริเวณ

ปอมยาม) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะ 500 ม.

- 150,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

158 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 15(

ซอยหลังบาน อดีต อบต.อนุชิต)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 100,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

159 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

15(คุมบานนายเทศ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



275

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

160 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณบานนายประจักษ) 700 ม.หมูที่ 

15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 700 ม. - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

161 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (หลัง

บอแกนทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 80 ม. - 30,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

162 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานนายณัฐพงศ) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ระยะทาง 200 ม. - - 75,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

163 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางตอย) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาแสงสวาง

ระยะทาง 100 ม. - - 120,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

164 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 

(บริเวณคุมลําใบดก – ไรบัวแดง) หมูที่ 

15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ

 ระยะทาง 400 ม.

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

165 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายฤทธิชัย) 500 ม.หมูที่ 15

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



276

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

166 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน)  หมูที่ 15

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

167 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

168 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง หมูที่ 16 

(ตอจากบานนางยอด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงสูง 500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

169 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

170 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางคุม

บานยายยอด  หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ 1 กม.

100,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

171 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม

ขยายเขตไฟแสงสวางภายในหมูบาน หมู

ที่ 16

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึง และไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง ระยะ 1.5 กม.

200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



277

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

172 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

20 จุด

240,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

173 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

174 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ราน

สมตําหมื่นลาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - - - 30,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

175 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณปาชาจีน) หมูที่ 18 ของบจาก

กรมทางหลวง

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 100,000 ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

176 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 

(บริเวณบานดาบสุกิจ) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 80,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

177 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่

18 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง



278

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

178 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 ไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

179 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ซอย

บานลุงชู - ซอย 8 กะรัต)หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่

18 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

180 โตครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ซอย

 2 หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ 300 ม.

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

181 โตครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ซอย

 4 หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ 300 ม.

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

182 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 19 

(ภายในหมูบาน)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

30 จุด

300,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

183 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ หมูที่ 

19 (ตอจากบานคุณแมว – บานปลัดแดง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

184 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สาม

แยกยาโม – บานคุณแต) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

185 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 400,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

186 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 300,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

187 โครงการขยายไฟฟาแสงสวาง คุมโนน

อารียกลาง หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะ1.5 กม.

150,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

188 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

20(คุมนายจํารัส)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 40,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

189 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 20 

(บริเวณซอยบานผูใหญ - ภูมานเมฆ)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 150,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

190 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (ซอย

บานนางบุญลอม) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

191 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (สี่แยก

 ศพด. - บานนายวสันต) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

192 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นายทอน - บานนายผิน) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - 40,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

193 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  จาก

บานผูใหญ -  บานนางศุภรัตน หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 500 ม.

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

194 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  จาก

บานผูใหญ -  บานนางวรัมพร  จันทรังสี

 หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง ระยะทาง 500 ม.

- 50,000 - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

195 โครงการยายเสาไฟฟา(บริเวณบล็อค

คอนเวริส คุมซับนอย) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ยายเสาไฟฟา 2 ตน 50,000 - - - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

196 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นางมวน - ปาสน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - 40,000 - ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล 

ไดรับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

197 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 21(

บานนายบุญมาก)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 1

 จุด

- 10,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

198 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

21(ทางเขาบานนายบุญมาก บัวแดง , 

หนาบานนางบุศรินทร)

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 24,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

199 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

21 (บานนายมานิต เกาะกลาง(คุมบาน

นางเหมือน)) 2 หลอด

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสง

สวาง 2 จุด

10,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

200 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน        

 มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

201 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง - - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

202 โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา (บานนาย

สมเกียรติ - ศูนยปฎิบัติธรรมเสริมรังสี )

หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใช

ระยะ 100 ม. - - 150,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

203 โครงการขยายไฟฟาแรงต่ํา (จากถัง

ประปาหมูบาน - บานนายสนั่น  

จันทบูลย) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใช

ระยะ 100 ม. 150,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

204 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (จาก

ถังประปาบานผูใหญ - บานนางประคอง)

 หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ระยะ 200 ม. - 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

205 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (จากถัง

ประปาบานผูใหญ - บานนางประคอง) 

หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใช

ระยะ 200 ม. - - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

206 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (บาน

นางสดใส - บานนายบุญมาก) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ระยะ 100 ม. - 50,000 - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

207 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงและแรง

ต่ํา พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 

22(บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม-ไรนาย

ทินกร)

เพื่อใหประชาชน มี

ไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟา 700,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

208 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ศาลา

ปฏิบัติธรรม – ไรนางสมหมาย) 500 ม. 

หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

209 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (ถนนสี่

แยกบานหนองยาง) ของบกรมทางหลวง

 หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

210 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ไรนาง

หนูจร – บานฝรั่ง) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

211 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (ไรนาง

สมหมาย - ไรนางสายรุง) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

212 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บาน

นายฝรั่ง - ไรนายถวัลย) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ - - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

213 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนไดมี่

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

214 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง (เสน

กลางบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

215 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบล มีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

ประชาชนในตําบล มี

ไฟฟาใช

กองชาง

216 โครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชน มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ประชาชนในตําบล มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

217 โครงการขยายเขตพรอมติดตั้งไฟฟาแรง

ต่ําฯ และไฟฟาแสงสวางในพิ้นที่

สาธารณะประโยชน บานหนองกะโตวา

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

ขยายเขตแรงต่ําฯ 

พรอมขยายเขตไฟฟา

แสงสวาง

100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

ไฟฟาสองสวาง

กองชาง



285

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

217 12,141,000 6,896,000 16,925,000 4,054,000



285

แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมระบบประปา หมูที่ 1(

บานนายประดิษฐ ศิริบุรม (คุมบาน

เหนือ))

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขัดสนิมทาสีปองกันสนิม 10,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

2 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมบาน

นายสรรชายณ) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 400,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

3 โครงการเจาะบอดาล (บริเวณบานนาง

แดง) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว พรอมซัมเมอรส

130,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

4 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(ซอยภูลองลม) ระยะ 300 ม. หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต

ประปา

- - - 100,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา             

อยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (บาน

นายรณ - บานสัญชาย) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - 50,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

6 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (บาน

ผูใหญพุก - บานนายเกต)ุ หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

7 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(เสนกลางบาน - หมู 14) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา 

ระยะ 1 กม.

- 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

8 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(เสนกลางบาน - หมู 5) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

9 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(เสนกลางบาน - หมู 12) หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

10 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล  คุม

บานใต หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการขยายเขตทอเมนตประปาบาน

นายดํารงค หมูที2่(คุมหนองคุม)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

12 โครงการติดตั้งถังเชมเปญ (บานนายสม

พิศ รักยศ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ ความ

จุ 15 ลบ.ม.

- 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

13 โครงการเจาะบอบาดาล (บานนางแดง  

แกวมา) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

14 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมหนองคุม) 

หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- 130,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

15 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณไรนาย

สมนึก จันทรมะลิ) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- 130,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

16 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบาน

นายบัญญัติ รักษาชอบ)หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- 130,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมสามหลัง) 

หมูที่ 2 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- 130,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

18 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมบานนาง

ฉลวย) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

19 โครงการกอสรางระบบประปา 

(บริเวณบานนายแชม)  หมูที่ 2 รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 450,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

20 โครงการกอสรางระบบประปา 

(บริเวณไรปาฉลวย) หมูที่ 2  รอ

บริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 450,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

21 โครงการกอสรางระบบประปา 

(บริเวณทางแยกภูสายลมบานนาง

แตง)  หมูที่ 2 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 450,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

22 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา หมูที่ 3 

(ทั้งหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ทอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 

ระยะทาง 3,000 ม.

- - 840,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

23 โครงการเจาะบอบาดาล (ทางแยกบาน

ลุงสมควร) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

วางทอ ø 6 นิ้ว พรอม

ซัมเมอรส

- 220,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

24 โครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค 

(ซอย 11 แยก อูชางตุย) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตระบบประปา

ภูมิภาค

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

25 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน หมูที่ 

4 (บานนายดํารง อินทลัย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน - - - 150,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

26 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา(หลัง

เขาสวนสม) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - - 40,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

27 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายสุนีย ขุมเงิน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 400,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

28 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(บริเวณบานนายประสงค - อดีตผูใหญ

ประมาณ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - 50,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

29 โครงการกอสรางระบบประปา(บริเวณ

บานผูใหญบันลือ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

30 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา ขนาด

 2 นิ้ว (บริเวณฟารมวัวนายถนอม จอม

โพ - บานนายเชิญ เหขุนทด) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

31 โครงการกอสรางระบบประปา 

(บริเวณฟารมวัวครูโตง) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

450,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

32 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

33 โครงการยายถังแชมเปญประปา

หมูบาน (ภายในหมูบาน) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ยายถังแชมเปญประปา - - 250,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

34 โครงการกอสรางระบบประปาน้ําสะอาด

 พรอมโรงกรองน้ําประปา หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ ความ

จุ 15 ลบ.ม. พรอมโรง

กรองน้ํา

- 500,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



291

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
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รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

35 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายจันทร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

36 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (สาม

แยกตูยามหนองอีเหลอ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

37 โครงการเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้ง

ถังเชมเปญ (15 คิว) พรอมทอเมนต

ประปา (ยาว 300 ม.)หมูที่ 6 (คุมบาน

นายสุดใจ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

พรอมถังเชมเปญ และ

ทอเมนตประปา

- - 455,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

38 โครงการกอสรางโรงกรองน้ํา  หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางโรงกรองน้ํา 500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

39 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายเชย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

40 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายปรีชา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

41 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 (คุม

บานนายระว)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

42 โครงการวางทอเมนตประปา (บานนาย

ณรงค -ปายโรงเรียนหนองอีเหลอ) หมูที่

 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ระยะ 250 ม. - - 50,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

43 โครงการซอมแซมทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมระบบประปา

ภายในหมูบาน

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

44 โครงการเจาะบอบาดาล (ภายใน

หมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

130,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

45 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา 

ระยะทาง 2 กม.

- - 250,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

46 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



293

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

47 โครงการวางทอ PE (จากน้ําตกกุสุมา - 

คุมปาไผ) หมู 7

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ระยะ 3000 ม. - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

48 โครงการขยายทอเมนประปา (คุมปาไผ) เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ระยะทาง 500 ม. - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

49 โครงการกอสรางระบบประปา (ภูน้ําออม) เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 450,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

50 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (บริเวณ

โรงเรียนบานลําทองหลาง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- - - 350,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

51 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

วัดลําทองหลาง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล พรอม

ติดตั้งถังประปาขนาด

ความจุ 15 ลบ.ม.

- 450,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

52 โครงการขยายทอเมนตประปา (บริเวณ

บานนายถนัด เจียมรัมย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายเขตทอเมนต 

ระยะ 80 ม.

30,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

53 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 8(

คุมโรงเรียน)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

54 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 8(

คุมกลางหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

55 โครงการติดตั้งเครื่องปรับสภาพน้ํา (คุม

กลางบาน)หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เครื่องสลายตะกรัน - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

56 โครงการติดตั้งถังประปา ขนาดความ จุ 

15 ลบ.ม. คุมโนนสวาง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

9มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปา ขนาด

ความ จุ 15 ลบ.ม.

300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

57 โครงการติดตั้งถังประปา ขนาดความจุ 

15 ลบ.ม. กลุมบานกอก หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

9มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปา ขนาด

ความ จุ 15 ลบ.ม.

- 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

58 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมนาย

ประจักษ) รอบริจาคที่ดิน หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

9มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

450,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

59 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบอเดิม

ทุกจุดภายในหมูบาน) หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - - 130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

60 โครงการเปลี่ยนถังเชมเปญบริเวณคุม

เขาแคบ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

10 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ถังประปาความจุ 15 

ลบ.ม.

300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

61 โครงการกอสรางระบบประปา (บานครู

สังข – บานไมงาม) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - - 400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

62 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

ซอยครูสังข) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - - 400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

63 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานยายแปน ไขกระโทก) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

12 มีน้ําน้ําสะอาด

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - - 400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

64 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมูที่

 13(ซอยนายเกรียงศักดิ)์

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา 50,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

65 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา 

(หมูบานคุมรวมสุข)ทั้ง 2 ฝงถนน หมูที่ 

13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา 300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

66 โครงการเจาะบอบาดาล (ภายใน

หมูบาน)  หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

- - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

67 โครงการขยายเขตประปากลุมบานลาง 

หมูที่ 14(วางทอ PEขนาด2นิ้ว จากฝาย

น้ําลน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา 

ระยะทาง 1,000 ม.

- 70,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

68 โครงการกอสรางแทงคอนกรีตเพื่อพักน้ํา

 (บริเวณบานค่ํา ผาสุข) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ถังเก็บน้ํา คสล. 

สําเร็จรูป

- 100,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

69 โครงการกอสรางระบบประปา (บาน

นายมิน  นากุดนอก) หมูที่ 14 (รอ

บริจาคที่ดิน)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

450,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

70 โครงการเจาะบอบาดาล (นางเสริม  

รอดวินิจ) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

71 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน 

(ภายในหมูบาน) หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่

14มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน - 250,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

72 โครงการกอสรางระบบประปา(คุมแกน

ทาว) หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

400,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

73 โครงการขยายทอเมนตประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา 

ระยะทาง 2,000 ม.

- 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

74 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ บริเวณคุม

นายมี ถัง 15 ลบ.ม. หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

75 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ 15 ลบ.ม. 

คุมแกนทาว หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

300,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

76 โครงการซอมแซมทอเมนตประปา

ภายในหมูบาน หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนหมูที่

15มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมทอเมนตประปา 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



298

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

77 โครงการกอสรางระบบประปา (บานลุง

คํากอง  กองธนสุวรรณ) หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่

16มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

78 โครงการปรับปรุงทอเมนตประปา 

ภายในหมูบาน หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนหมูที่

16มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ปรับปรุงทอเมนต

ประปา ระยะ 1.5 กม.

150,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

79 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 

17(ซอยสามัคคีธรรม , ซอยบานยายสละ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

80 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 

17(ซอยบานนายอนุสิทธ)ิ

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - 50,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

81 โครงการขยายระบบประปา หมูที่ 17 

(บริเวณซอยมาดี – แยกประปา)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

17มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขยายทอเมนตประปา - 200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

82 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 

18(หนาโลตัส-ปาชาจีน) ระยะ 2,200 

เมตร

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาความจุ

15ลบ.ม.

- - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

83 โครงการขยายประปาสวนภูมิภาค 

บริเวณขางบาน ส.อบต.แดง - บาน

ผูใหญ หมูที่ 18

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

18 มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ขยายประปาสวน

ภูมิภาค ระยะ 1 กม.

100,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

84 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมบาน

นายโปย)หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- - - 400,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

85 โครงการเจาะบอบาดาล (บริเวณบอเดิม)

 คุมบานต่ํา หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

86 โครงการซอมแซมทอเมนประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมทอเมนประปา

 ระยะ 2.5 กม.

250,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

87 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรันถัง

ประปาภายในหมูบาน หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน 200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

88  โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณบาน

นายบุญสง หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

200,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



300

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

89 โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณบานนาง

เสมอ (คุมเขารวก) หมูที่ 19

เพื่อใหประชาชนหมูที่

19มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

200,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

90 โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 20 

(คุมลุงจํารัส)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

91 โครงการเจาะบอบาดาล (บานนาย

อดุลย)หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล 130,000 - - - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

92 โครงการเจาะบอบาดาล (คุมซับอุดม) 

หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

93 โครงการกอสรางระบบประปา (คุมซับ

นอยต่ํา) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

94 โครงการติดตั้งถังประปาเชมเปญ (คุม

ทรัพยอุดม(บอเดิม)) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ - - 300,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง



301

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

95 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมตอทอเขา

ถัง (คุมซับไทร) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

130,000 - - - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

96 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายจําลอง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

97 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา (ภูมาน

เมฆ - บานนายสายชล) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เปลี่ยนทอเมนตประปา - - 50,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

98 โครงการเจาะบอบาดาล (ศพด.ลํา

ทองหลาง) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- - 130,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

99 โครงการกอสรางระบบประปา (บริเวณ

บานนายอุดมทรัพย) หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว ติดตั้งถังเชม

เปญ ความจุ 15 ลบ.ม.

- - 400,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

100 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ซอมแซมระบบประปา

ภายในหมูบาน

- - 200,000 - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

101 โครงการติดตั้งถังประปา คุมซับนอยต่ํา 

หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังเชมเปญ ความ

จุ 10 ลบ.ม.

250,000 - - - ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

102 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตรหมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่

20มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- - - 200,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

103 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 21(บาน

นางสุดใจ จันทาโลก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล วางทอ

 ø 6 นิ้ว

- - - 130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

104 โครงการติดตั้งถังประปา หมูที่21 (บาน

นายสุข มาทะ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังแชมเปญ 

พรอมวางทอเมนต

ประปา

- - - 200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

105 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมูที่ 21 

(บานนายแวว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งถังแชมเปญ 

พรอมวางทอเมนต

ประปา

- - - 200,000 ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน มีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

กองชาง

106 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 21 

(บริเวณบานนายปยะพงษ)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด 6

 นิ้ว

130,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง



303

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

107 โครงการติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน (บาน

นางสาวอาภาพร วิโรจน) หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนหมูที่

21มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ติดตั้งเครื่องสลายตะกรัน - - - 150,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

108 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ํา (ถัง

ประปาทุกถังภายในหมูบาน) หมูที่ 22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค – บริโภค ที่มี

คุณภาพ

ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา 500,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

กองชาง

109 โครงการกอสรางระบบประปา (หนอง

ยางเหนือ) หมูที่ 22 รอบริจาคที่ดิน

เพื่อใหประชาชนหมูที่

22มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปา ความจุ

15ลบ.ม.

- 450,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

110 โครงการกอสรางระบบประปาภายใน

หมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ติดตั้งถังแชมเปญ 

พรอมวางทอเมนต

ประปา

8,360,000 8,360,000 8,360,000 8,360,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

111 โครงการซอมแซมบํารุงระบบการใชน้ํา

ภายในหมูบาน หมูที่ 1-22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ดูแลอุปกรณไฟฟา ทอ

เมนต และหอถัง

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

112 โครงการติดตั้งเครื่องปรับสภาพน้ํา หมูที่

 1 - 22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค – บริโภค ที่มี

คุณภาพ

ติดตั้งเครื่องสลาย

ตะกรันภายในตําบล

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

113 โครงการเจาะบอบาดาล ภายในหมูบาน

 หมูที่ 1 - 22

เพื่อใหประชาชนใน

ตําบลมีน้ําสําหรับ

อุปโภค – บริโภค ที่มี

คุณภาพ

เจาะบอบาดาล 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค ที่มีคุณภาพ

กองชาง

114 โครงการวางทอน้ําเขาในพื้นที่สาธารณะ

ประโยชนบานหนองกะโตวา

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

วางทอน้ําเขาพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

การอุปโภค - บริโภค

กองชาง

115 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งที่ปด

เปดน้ํา (บริเวณพื้นที่ทําการ อบต.ปาก

ชอง)

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

เจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งที่ปดเปดน้ํา

150,000 - - - เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับ

บรรเทาสาธารณภัย

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

114 18,240,000 17,510,000 21,935,000 15,410,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 1(

คลองหมู1และหมู12)

ประชาชนหมูที1่ มี

แหลงกักเก็บน้ํา

กอสรางฝายชะลอน้ํา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

2 โครงการขุดลอกคลองตาลอง หมูที่1(

หลังบานนายพุก-ฝายหนาบานนาย

อานนท ศรีคัณฑา)

เพื่อใหประชาชนหมูที1่

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

3 โครงการขุดลอกคลองสายกลางหมูบาน

 หมูที่1(บานนายวิเชียร-บานนายบุญเรือง)

เพื่อใหประชาชนหมูที1่

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

4 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (คุมสาม

หลัง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ํา

ขุดลอกคลอง - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา              

อยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการขุดลอกฝาย (ฝายน้ําลนหนอง

ผักเสน) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

6 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (บานตาสี

 – บานนางลําไย)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

7 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2 (บาน 

อบต.ลาน - บานนายเสร)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

8 โครงการขุดลอกฝาย (ฝายน้ําลนหนอง

ฟกทอง) หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 2

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - 300,000 - - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

9 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

10 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ ซอย 

10 (พรอมเอาดินที่ขุดลอกมาเสริมไหล

ทาง ซอย 10) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 3

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกลําราง พรอม

เอาดินที่ไดมาเสริมไหล

ทาง

- - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา ต.พอเพียง 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกอางเก็บน้ํา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

12 โครงการขุดลอกคลองน้ําธรรมชาติ 

(บริเวณบานนางสําเภา – บานนางอนงค

 ลักษมณี) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกลําคลอง - - 300,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

13 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา (อางคลอง

ตาลองเชื่อมบันไดมา) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกอางเก็บน้ํา - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

14 โครงการขุดลอกฝายหนองมะคา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 5

 มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกฝาย - - 400,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

15 โครงการกอสรางฝายน้ําลน (คุมพญา

เย็น) หมูที่ 7

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางฝายน้ําลน - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

16 โครงการกอสรางฝายแมว (คุมพญาเย็น)

 2 แหง หมูที่ 7

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางฝายแมว - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการกอสรางฝายน้ําลน (บริเวณหลัง

วัดลําทองหลาง) หมูที่ 7

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กอสรางฝายน้ําลน - - 500,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

18 โครงการขุดลอกคลอง กําจัดวัชพืช หมูที่

 7

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง - - - 150,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

19 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (บอ

ใหญ)

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.

- - 130,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

20 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (คุมวัด) เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.ลึก3.5ม.

- - - 800,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

21 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 8    (ซอย

นายทว)ี

เพื่อใหประชาชนหมูที8่

มีน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกบอน้ํากวาง100

ม.ยาว150ม.

- - - 130,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

22 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน (ภูตะวัน) 

หมูที่ 10

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกลําฝาย - - - 200,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

23 โครงการขุดลอกฝาย (บริเวณหลังบาน

ผูใหญจาก)

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกลําฝาย - - 300,000 - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

24 โครงการขุดลอกรองน้ํา หมูที่ 11  (เขา

หาอางเก็บน้ํา) ระยะ 200 ม.

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

ขุดลอกรองน้ํา 200,000 - - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

25 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

13 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกคลองยาว 

2,000 ม.

- - - 2,000,000 ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภค

กองชาง

26 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา หมูที่ 13

 (บริเวณใตฝายกักเก็บน้ํา หมูบาน

หนองสวอง)

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําอุปโภค-บริโภค

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา - - - 800,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

27 โครงการสรางฝายน้ําลนใหเปนคอนกรีต 

(คลองนางตอย) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนหมูที่

13มีน้ําอุปโภค-บริโภค

สรางฝายน้ําลน - - - 200,000 ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

28 โครงการขุดลอกคลองฝายน้ําลน หมูที่

14(เชื่อมบานเขื่อนขาด)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกฝายน้ําลน - 800,000 - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

29 โครงการขุดลอกฝาย (บานพอค่ํา ผาสุก)

 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกฝายน้ําลน 200,000 - - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

30 โครงการทําฝายน้ําลน บริเวณสระน้ํา

สาธารณะ หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

14 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

สรางฝายน้ําลน - 500,000 - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

31 โครงการขุดลอกบอแกนทาว หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

15 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกบอ - 1,000,000 - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

32 โครงการขุดลอกหนองน้ํา หมูที่ 16   

(ดานกักสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

16 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกหนองน้ํา - - 100,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

ประชาชนในตําบล มี

น้ําอุปโภค-บริโภค

กองชาง

33 โครงการขุดลอกบอน้ํา หมูที่ 19 (คุมเขา

รวก)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

19 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกบอน้ํา 300,000 - - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

34 โครงการขุดลอกลําหวย หมูที่ 20 (บาน

ยายธร)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําหวย 

ระยะทาง 500 ม.

- - 500,000 - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

35 โครงการขุดลอกสระน้ํา (บานนายอดุลย)

 หมูที่ 20

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกสระ - 200,000 - - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

36 โครงการขุดลอกลําหวยซับนอย หมูที่ 20 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

20 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกลําหวย - - 200,000 - ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

ประชาชนในตําบล ได

ใชประโยชนจาก

โครงการ

กองชาง

37 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ หมู 

1-22

เพื่อใหราษฎรไดใชน้ํา

ในการเกษตร

เพื่อน้ําที่ไดมาใชใน

การเกษตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แกไขปญหาการขาด

แคลนน้ําในฤดูแลง

แกไขปญหาการขาด

แคลนน้ําในฤดูแลง

กองชาง

38 โครงการขุดบอน้ําทําการเกษตร หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดบอน้ําเพื่อการเกษตร

 จํานวน 10 ไร

- - 5,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

39 โครงการขุดบอน้ํา หมูที่ 11 (คุมโคนม) เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค-บริโภค

ขุดบอน้ํา 27 ไร - - 5,000,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง

40 โครงการขุดบอน้ํา หมูที่11(ศูนยบํารุง

พันธุสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค

ขุดบอน้ํา - - 200,000 - ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

41 โครงการขุดบอน้ํา หมูที่11(ศูนยวิจัย

อาหารสัตว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีน้ําอุปโภค

ขุดบอน้ํา - - 200,000 -
ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

ประชาชนในตําบล มี

น้ําสะอาดสําหรับทํา

การเกษตร

กองชาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

41 2,700,000     5,400,000     18,530,000   6,280,000     
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงผูบริหารและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบดานผังเมืองเขารับการ

ฝกอบรมดานผังเมือง

เพื่อนําความรูดานผัง

เมืองมาพัฒนาผังเมือง

ของทองถิ่นและผังเมือง

รวมของจังหวัด

ผูบริหารและเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบดานผัง

เมืองของ อบต.ปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหารและเจาหนาที่

นําความรูที่ไดรับจาก

การฝกอบรมมาพัฒนา

ผังเมือง

ผูบริหารและเจาหนาที่

นําความรูที่ไดรับจาก

การฝกอบรมมาพัฒนา

ผังเมือง

กองชาง

1 50,000 50,000 50,000 50,000

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 



314

แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลปากชอง

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว ตําบลปากชอง

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบล มี

รายไดเพิ่มมากขึ้นจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้น

ประชาชนในตําบล มี

รายไดเพิ่มมากขึ้นจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้น

กองการศึกษาฯ

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว

 ตําบลปากชอง

เพื่อใหจํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวใน

ตําบลปากชอง

100,000 100,000 100,000 100,000 แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา

แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศนไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนา

กองการศึกษาฯ

3 โครงการคนหาและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหม  ตําบลปากชอง

เพื่อพัฒนาและคนหา

แหลงทองเที่ยวใหม

คนหาและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวใหม

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการคนพบแหลง

ทองเที่ยวแหงใหม

มีการคนพบแหลง

ทองเที่ยวแหงใหม

กองการศึกษาฯ

4 โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

ตําบลปากชอง

เพื่อเพิ่มจํานวน

นักทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวตําบลปาก

ชองผานตามสื่อตางๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักทองเที่ยว มา

ตําบลปากชองมีเพิ่ม

มากขึ้น

จํานวนนักทองเที่ยว มา

ตําบลปากชองมีเพิ่ม

มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนในพื้นที่

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา



315

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานการ

ทองเที่ยว ในตําบลปากชอง

เพื่อจัดตั้งศูนย

ประสานงานการ

ทองเที่ยว แก

นักทองเที่ยว

จัดตั้งศูนยประสานงาน

การทองเที่ยวในตําบล

ปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดตั้งเครือขาย

การทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

มีการจัดตั้งเครือขาย

การทองเที่ยว ตําบล

ปากชอง

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอัน

เปนสาธารณะประโยชนแกวัดในตําบล

ปากชอง

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณะประโยชน

ของวัด

มีการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรม

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมและสนับสนุน

กองการศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อการสืบสาน

 ดานศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม

มีการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรม

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับการสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันดีงาม

ประชาชนไดรับการสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันดีงาม

กองการศึกษาฯ

8 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของชาติใหเปน

ผูใหญที่ดีในอนาคต

เด็กและเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

90,000 90,000 90,000 90,000 เด็กและเยาวชนรูจัก

หนาที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง

เด็กและเยาวชนรูจัก

หนาที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง

กองการศึกษาฯ

9 โครงการวันพอแหงชาติ สนับสนุนกิจกรรมสราง

จิตสํานึกใหมีความ

กตัญูรูคุณ

ประชาชนไดรับ

ประโยชนกับโครงการ

และมีการจัดกิจกรรม

อยางตอเนื่อง

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชนใน

ตําบลที่เขารวมกิจกรรม

ประชาชนไดรวมกัน

แสดงออกถึงควนามจง

จักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและ

สรางเสริมคานิยมไทยใน

ื่ ั

กองการศึกษาฯ



316

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

10 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จัดงานประเพณี

สงกรานตของทุกป

มีการจัดกิจกรรมและมี

การสนับสนุนทุกป

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชนใน

ตําบลที่เขารวมกิจกรรม

ประชาชนไดรวมกันสืบ

สานประเพณีสงกรานต

กองการศึกษาฯ

11 โครงการกีฬาชุมชนตานยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนในเขต

ตําบลปากชอง เลน

กีฬาและนันทนาการ

300,000 300,000 300,000 300,000 เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

กองการศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ

เพื่อสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

และประชาชนในเขต 

อบต.ปากชองเลนกีฬา

และนันทนาการเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

เยาวชนและประชานใน

เขต อบต.ใหความ

สนใจชม และสงตัวแทน

เขารวมการแขงขัน

กองการศึกษาฯ

13 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการตั้ง

กลุมกีฬาและการออกกําลังกายทุกระดับ

เพื่อสงเสริมหมูบาน

และสนับสนุนการกีฬา

ทุกระดับ

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทุกหมูบานมี

ความสมัครสมาน 

สามัคคีและเชื่อม

สัมพันธไมตรีตอกัน

ประชาชนทุกหมูบานมี

ความสมัครสมาน 

สามัคคีและเชื่อม

สัมพันธไมตรีตอกัน

กองการศึกษาฯ

14 โครงการสนับสนุนการจัดการแขงขัน

กีฬาทุกระดับ

เพื่อสนับสนุนการ

จัดการแขงขันกีฬาทุก

ระดับ

มีการสนับสนุนโครงการ

 ที่มีการขอรับการ

สนับสนุน

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

15 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อสนับสนุนการออก

กําลังกาย

มีการสนับสนุน

โครงการทั้ง 22 หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

ประชาชนในเขต อบต.

มีสุขภาพที่ดี

กองการศึกษาฯ



317

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

17 โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชนและการกีฬา เพื่อจัดตั้งศูนยยาวชน

และการกีฬา

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใน

เขต อบต.ปากชอง เลน

กีฬาและนันทนาการเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

ประชาชน ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 ที่ อบต. สนับสนุน

กองการศึกษาฯ

17 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมพนักงานและสมาชิก

สภา อบต.ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของทองถิ่นในการ

บริหารจัดการที่ดี

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.

500,000 500,000 500,000 500,000 คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 อบต.ปากชอง

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการ

พัฒนาทองถิ่นในกลุมตางๆ ของ

ประชาชนตําบลปากชอง

เพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของทองถิ่นในการ

บริหารจัดการที่ดี

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.  ,ผูนํา

ชุมชน

500,000 500,000 500,000 500,000 คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

คณะผูบริหาร, ส.อบต.

 ,พนักงาน อบต. ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

 อบต.ปากชอง

3 โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาดาน

กฎหมายทองถิ่นสําหรับผูบริหาร  

สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล

และประชาชน

เพื่อปองกันมิใหเกิด

การทุจริตในทุกๆ ดาน 

และมีความเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น  พนักงานสวน

ตําบล และประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 ไมเกิดการทุจริตในทุกๆ

 ดาน และเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

ไมเกิดการทุจริตในทุกๆ

 ดาน และเขาใจในตัว

กฎหมายที่ควบคุม

 อบต.ปากชอง

4 โครงการเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายที่ใช

ในชีวิตประจําวัน

เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน

กฎหมายที่ใชใน

ชีวิตประจําวันใหผูบริหาร

 สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา

ชุมชน ประชาชนในตําบล

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น ผูนําชุมชน 

และประชาชนในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหาร  สมาชิกสภาพ

ทองถิ่น  ผูนําชุมชน  

ประชาชนในตําบล  มี

ความรูความเขาใจใน

กฎหมายเพิ่มมากขึ้น

ผูบริหาร  สมาชิกสภาพ

ทองถิ่น  ผูนําชุมชน  

ประชาชนในตําบล  มี

ความรูความเขาใจใน

กฎหมายเพิ่มมากขึ้น

 อบต.ปากชอง

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู และ 6. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 อุดหนุนหนวยงานกิ่งกาชาดอําเภอหรือ

กาชาดจังหวัด

เพื่อใหการชวยเหลือแก

ผูประสบภัย หรือผู

ยากไร ที่ตองการไดรับ

ความชวยเหลือ

ประชาชนในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

 อบต.ปากชอง

7 โครงการนโยบายของรัฐ เพื่อดําเนินโครงการ

ตางๆ ที่เปนนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวง 

กรม จังหวัด อําเภอ

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

 ประชาชนในตําบล

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

 อบต.ปากชอง

8 โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน

ประเพณีวัฒนธรรม ของอําเภอปากชอง

เพื่อดําเนินการหรือ

สนับสนุน อําเภอปาก

ชอง

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

 ประชาชนในตําบล

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

 อบต.ปากชอง

9 โครงการสงเสริมการกระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คณะผูบริหาร,ส.อบต. ,

พนักงาน อบต.

50,000 50,000 50,000 50,000 คณะผูบริหาร , ส.อบต.

 , พนักงาน อบต. 

ไดรับการสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คณะผูบริหาร , ส.อบต.

 , พนักงาน อบต. 

ไดรับการสงเสริมการ

กระจายอํานาจถาย

โอนภารกิจและ

บุคลากรภาครัฐลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

 อบต.ปากชอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

10 โครงการสงเสริมและอบรมบุคลากร

พรอมทั้งประชาชน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานอื่นๆ

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

และบุคลากรและ

ประชาชนใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับ

หลักการบริหาร

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณ

บุคลากรของ อบต. 

รวมถึงประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 เทคโนโลยีและบุคลากร

มีความเหมาะสม

สอดคลองกับการ

บริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณปจจุบัน

เทคโนโลยีและบุคลากร

มีความเหมาะสม

สอดคลองกับการ

บริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และ

เหตุการณปจจุบัน

 อบต.ปากชอง

11 โครงการสงเสริมระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข

เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความเปน

ประชาธิปไตยและการ

มีสวนรวมทางการเมือง

ประชาชน ตําบลปาก

ชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริมประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

สงเสริมประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

 อบต.ปากชอง

12 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  เครื่องมือ เครื่องใช

ในการปฏิบัติงานของ ทองถิ่น

เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ 

ตางๆ เชน กระดาษ 

หมึกพิมพ โตะ เกาอี้  

คอมพิวเตอร กลอง

ถายรูป ตูเอกสาร ทีวี 

น้ํามัน  อะไหลอุปกรณ

ฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีวัสดุ ครุภัณฑ ใชใน

การปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

มีวัสดุ ครุภัณฑ ใชใน

การปฏิบัติงานเพื่อการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

 อบต.ปากชอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

13 จางเหมาบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

เชน  คาเย็บหนังสือ  

เขาปกหนังสือ และ

คาจางบริการ เชน คา

จางเหมาแบกหาม

สัมภาระ  หรือรายจาย

อื่นๆ เกี่ยวกับเหมา

บริการ

500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อความสะดวกในการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

เพื่อความสะดวกในการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

 อบต.ปากชอง

14 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 

และการบริการ

ประชาชน

เพื่อบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ 

 ครุภัณฑ ตางๆ  ที่มี

สภาพชํารุดทรุดโทรม 

หรือตองรักษาใหอยูใน

สภาพดี

500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อความสะดวกในการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

เพื่อความสะดวกในการ

บริหารจัดการ และการ

บริการประชาชน

 อบต.ปากชอง

15 โครงการประชาคมหมูบาน หรือ

ประชาคมตําบล

เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความมีสวน

รวมในการพัฒนา

หมูบานและตําบล

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวม อบต.ปากชอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

15 4,420,000 4,420,000 4,420,000 4,420,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ออกสํารวจผูประกอบการ  เพื่อใหการจัดเก็บรายได  จํานวนผูประกอบการ 1,000 1,000 1,000 1,000 รายไดและ รายไดที่ งานจัดเก็บรายได

เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ เปนปจจุบันและครบถวน ที่มากขึ้นจากเดิม จํานวนราย จัดเก็บเอง กองคลัง

ที่ดิน  และภาษีปาย  ประจําป ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และครบถวน

2 โครงการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกกับ จํานวนผูประกอบการ 1,000 1,000 1,000 1,000 รายไดและ รายไดที่ งานจัดเก็บรายได

ในชวงพักเที่ยง ผูประกอบการที่ไมสะดวก ที่มากขึ้นจากเดิม จํานวนราย จัดเก็บเอง กองคลัง

ในชวงเวลาราชการ ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และครบถวน

3 โครงการใหบริการนอกเวลา เพื่ออํานวยความสะดวกกับ จํานวนผูประกอบการ 10,000 10,000 10,000 10,000 รายไดและ รายไดที่ งานจัดเก็บรายได

ราชการ  อบต.เคลื่อนที่ ผูประกอบการที่ไมสะดวก ที่มากขึ้นจากเดิม จํานวนราย จัดเก็บเอง กองคลัง

ในชวงเวลาราชการ ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และครบถวน

4 โครงการใหบริการประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกกับ จํานวนผูประกอบการ 1,000 1,000 1,000 1,000 รายไดและ รายไดที่ งานจัดเก็บรายได

กอนเวลาราชการ ผูประกอบการที่ไมสะดวก ที่มากขึ้นจากเดิม จํานวนราย จัดเก็บเอง กองคลัง

ในชวงเวลาราชการ ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และครบถวน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู และ 6. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี คัดลอกขอมูลที่ดินในสารบบ 15000-25000 300,000 300,000 300,000 300,000 การลง รายไดที่ งานจัดเก็บรายได

และทะเบียนทรัพยสิน ที่ดินจากสํานักงานที่ดิน แปลงที่ดิน ขอมูล จัดเก็บเอง กองคลัง

จังหวัดนครราชสีมา  สาขา ในระบบ เพิ่มขึ้น

ปากชอง  และสํานักงานการ โปรแกรม และครบถวน

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา LTAX3000

(ส.ป.ก.นครราชสีมา) LTAXGIS

คาคําขอและคาธรรมเนียม ไดครบถวน

ในการคัดลอกขอมูลที่ดิน

คาถายระวางที่ดิน  คาจาง

ลูกจางชั่วคราวเพื่อสํารวจ

ภาคสนาม  คาน้ํามันเชื้อเพลิง

คาถายเอกสาร  ฯลร

5 313,000 313,000 313,000 313,000
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แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของ อป

พร.

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไปราชการ

ใหกับ อปพร. กรณี 

อปท.มีคําสั่งใช อปพร.

ปฏิบัติงานในศูนย อป

พร. หรือนอกที่ตั้งศูนย 

อปพร.

อปพร. ที่ปฏิบัติหนาที่

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

สังกัด อบต.ปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน

จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน

สํานักปลัด

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

2  คาตอบแทนขาราชการ พนักงาน 

พนักงานจางของ อปท. อปพร. หนึ่ง

ตําบลหนึ่งทีมกูภัย(OTOS) ผูปฏิบัติงาน

ดานการแพทยฉุกเฉิน(EMS)

เพื่อจายเปนเบี้ยเลี้ยง

ใหกับ จนท.ที่ปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย น้ําทวม

ฉับพลัน น้ําปาไหล

หลาก และน้ําลนตลิ่ง 

เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานดังกลาวเปน

การชวยเหลือประชาชน

ในสถานการณฉุกเฉิน

ซึ่งตองปฏิบัติงานตลอด

 24 ชม.

ขาราชการ พนักงาน 

พนักงานจาง ของ อปท.

 , อปพร. หนึ่งตําบล

หนึ่งทีมกูภัย(OTOS) 

ผูปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน(EMS)

 สังกัด อบต.ปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน

จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่เกิด

ขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหกับอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)และ

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง พนักงาน

จาง อบต.ปากชอง ที่ปฏิบัติหนาที่ดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ

 อบต.ปากชอง

เพื่อใหมีการพัฒนา

ระบบงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อปพร. และขาราชการ

พนักงาน พนักงานจาง 

ลูกจาง อบต.ปากชอง 

ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

150,000 150,000 150,000 150,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

4 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชวง

เทศกาล

เพื่อปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใน

พื้นที่รับผิดชอบ ชวง

เทศกาลบริเวณจุดเสี่ยง

ภัย ของตําบลปากชอง

เพื่อใหจํานวนครั้งการ

เกิดสาธารณภัยลดลง

หรือเปนศูนยเมื่อเทียบ

กับเทศกาลปที่ผานมา

90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การชวยเหลือเพื่อ

บรรเทาสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

และทันเหตุการณ

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การชวยเหลือเพื่อ

บรรเทาสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

และทันเหตุการณ

สํานักปลัด

5 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ

จนท.อบต.ปากชอง,อป

พร.,สวนราชการตางๆ,

มูลนิธิตางๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

6 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อใหความรูดานการ

ปองกันและระวัง

อัคคีภัย แก พนักงาน 

เยาวชน ประชาชน 

สถานประกอบการ 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ฯลฯ ในตําบลปากชอง

พนักงาน เยาวชน 

ประชาชน สถาน

ประกอบการ โรงงาน

อุตสาหกรรม ฯลฯ ใน

ตําบลปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนใหหมูบาน 22 

หมูบาน สามารถนํา

ความรูที่ได ไป

ชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง

เยาวชนใหหมูบาน 22 

หมูบาน สามารถนํา

ความรูที่ได ไป

ชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

7 โครงการฝกอบรม อปพร. เพื่อใหประชาชนที่มี

ความสนใจที่จะเปน 

อปพร. มาฝกการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง

300,000 300,000 300,000 300,000 อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัคร , อปพร. 

และเจาหนาที่งาน

ปองกัน สามารถนํา

ความรูความสามารถใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

8 โครงการทบทวน อปพร. เพื่อทบทวนความรู

ใหกับ อปพร.

อปพร. สังกัด อบต.

ปากชอง

200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

สํานักปลัด

9 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟ

ปา

เพื่อใหความรูดานการ

ปองกันและระวังไฟปา

ใหกับ จนท.อปพร. 

และประชาชนในตําบล

ขาราชการ พนักงาน 

ในสังกัด อบต.ปากชอง

 ที่ปฏิบัติหนาที่ดาน

การปองกันฯ , อปพร. 

อบต.ปากชอง , 

ประชาชนในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

เพื่อให อาสาสมัคร มี

ความรู ความสามารถ 

ในการปองกันไฟปา

สํานักปลัด

10 โครงงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาขีดความสามารถ

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ใหกับ อปพร.

อปพร.ในสังกัด อบต.

ปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อให อปพร.ไดมี

ทักษะความรู

ความสามารถในดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารรภัยเพิ่ม

มากขึ้น

เพื่อให อปพร.ไดมี

ทักษะความรู

ความสามารถในดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารรภัยเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด
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หนวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการปองกันเด็กจมน้ํา เพื่อใหเด็กหรือเยาวชน

รูจักวิธีการชวยเหลือ

ตนเองในกรณีประสบ

ภัยทางน้ําหรือจมน้ํา

เด็กหรือเยาวชนใน

ตําบลปากชอง

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อใหเด็กหรือเยาวชน

ไดมีทักษะความรูในการ

เอาชีวิตรอดจากการ

จมน้ํา

เพื่อใหเด็กหรือเยาวชน

ไดมีทักษะความรูในการ

เอาชีวิตรอดจากการ

จมน้ํา

สํานักปลัด

12 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจายเปนคาอุปกรณ

ตางๆ ดานการบริการ

แพทยฉุกเฉิน

เพื่อดูแลดานการ

บริการการแพทย

ฉุกเฉินรวมไปถึงการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยดานอุบัติเหตุ

ในตําบล

30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

13 การจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑ

เครื่องชวยหายใจ SCBA

 เพื่อใชในการปองกัน

และระงับอัคคีภัยใน

พื้นที่อับอากาศเพื่อให

เจาหนาที่ไดรับความ

ปลอดภัย

จนท.งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ปากชอง

300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด
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14 การจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อใช

ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อให จนท. อบต.ปาก

ชองที่ปฏิบัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได

สวมใสเพื่อความ

ปลอดภัย

จนท.งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ปากชอง

60,000 60,000 60,000 60,000 การแตงการเปน

มาตรฐานและผูสวมใส

เกิดความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหนาที่

การแตงการเปน

มาตรฐานและผูสวมใส

เกิดความปลอดภัยใน

การปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

15 การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่

จํานวนวัสดุที่เพียงพอ

ตอการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

150,000 150,000 150,000 150,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

16 การจัดซื้อวัสดุที่ใชในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไมสามารถจัด

เขาประเภทวัสดุในกลุมตางๆ

เพื่อจัดซื้อวัสดุมาใชใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหมีวัสดุในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยของ อบต.

ปากชองอยางเพียงพอ

50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

17 การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ของ จนท. ที่ปฏิบัติ

หนาที่

จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิงใชในงาน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

18 การจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชดานการ

ติดตอสื่อสารในการ

ประสานงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

ใหเพียงพอตอการใชงาน 28,000 28,000 28,000 28,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด



330

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

19 การจัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ เพื่อใชในงานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ของ จนท. ที่

ปฏิบัติหนาที่

จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ ใช

ในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

800,000 800,000 800,000 800,000 สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สามารถนําอุปกรณไป

ใชงานเมื่อยามเกิดภัยได

สํานักปลัด

19 2,808,000 2,808,000 2,808,000 2,808,000



331

แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ในทองถิ่นและชุมชน

เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ใน

ทองถิ่นและชุมชน

มีการสนับสนุนโครงการ

 1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับความรู

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ

ประชาชนไดรับความรู

ในการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมและปองกันอากาศเปน

พิษภายในหมูบานในตําบลปากชอง

เพื่อจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษ

มีการสนับสนุนโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใหรวมมือใน

การจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ

ประชาชนใหรวมมือใน

การจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนยกําจัดขยะรวมภายในอําเภอ

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลรวมและ

การจัดตั้งศูนยกําจัด

ขยะระดับอําเภอ

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะมูลฝอยลด

นอยลง

ปริมาณขยะมูลฝอยลด

นอยลง

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและ

โรงเรียนในเขตพื้นที่

เพื่อสงเสริมการแยก

ขยะ และนําขยะที่ใช

แลวมาเพิ่มมูลคาโดย

การนําฝากกับธนาคาร

ขยะของชุมชน

กอตั้งธนาคารขยะ

ประจําตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

จํานวนขยะในชุมชนลด

นอยลง

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา



332

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6 โครงการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

และน้ําเสียรวมในตําบลปากชอง

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียใน

ชุมชนและทองถิ่น

พื้นที่ตําบลปากชอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

และน้ําเสียในชุมชน

และทองถิ่น มีการ

กําจัดอยางถูกวิธี

ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

และน้ําเสียในชุมชน

และทองถิ่น มีการ

กําจัดอยางถูกวิธี

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

7 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อรณรงคให

ประชาชนคัดแยกขยะ

ใหถูกตอง

พื้นที่ตําบลปากชอง 440,000 440,000 440,000 440,000 ปริมาณขยะมูลฝอยลด

นอยลง

ประชาชนรูวิธีการคัด

แยกขยะไดถูกตองและ

ทําอยางตอเนื่อง

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการสงเสริมและบําบัดน้ําเสียใน

หมูบาน

เพื่อกําจัดน้ําเสียใน

ชุมชนและทองถิ่น

พื้นที่ตําบลปากชอง 100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําเสียในชุมชนและ

ทองถิ่น มีการกําจัด

อยางถูกวิธี

น้ําเสียในชุมชนและ

ทองถิ่น มีการกําจัด

อยางถูกวิธี

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน เพื่อจัดการ การ

บํารุงรักษาและการเพิ่ม

พื้นที่ปาไม การใช

ประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา พื้นที่ปา

เพิ่มมากขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา พื้นที่ปา

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการลดการเผาตอซังหลังการเก็บ

เกี่ยว

เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบล

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ



333

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

11 โครงการวันรักษตนไมประจําปแหงชาติ เพื่ออบรมใหความรูแก

ประชาชนในตําบล

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และปาไมไดรับการ

บํารุงรักษา

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

12 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

13 โครงการปลูกตนไมยืนตนเพิ่มและ

อนุรักษปาในที่สาธารณะประโยชน

เพื่อจัดการ การ

บํารุงรักษาและการเพิ่ม

พื้นที่ปาไม การใช

ประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

พื้นที่ตําบลปากชอง 50,000 50,000 50,000 50,000 สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอมในตําบล

ไดรับการบํารุงรักษา

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

14 โครงการสงเสริมการประหยัดพลังงาน เพื่อสงเสริมการ

ประหยัดพลังงาน

รณรงคประชาสัมพันธ 

การประหยัดพลังงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ประหยัดพลังงาน

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง ตระหนักถึง

ความสําคัญของการ

ประหยัดพลังงาน

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

15 โครงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ

และสงเสริมการคนหา สิ่งอื่น ในทองถิ่น

ไปทดแทนพลังงาน

เพื่อปลูกจิตสํานักใน

การอนุรักษและ

สงเสริมการคนหาสิ่งอื่น

ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในตําบลปาก

ชอง มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษและคนหาสิ่งอื่น

ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

ประชาชนในตําบลปาก

ชอง มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษและคนหาสิ่งอื่น

ในทองถิ่นไปทดแทน

พลังงาน

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ



334

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

16 โครงการเผยแพร / ประชาสัมพันธ / 

อนุรักษมรดกทางธรรมชาติทั้งระดับชาติ

และระดับสากล

เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชน 22 หมู 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตําบลปาก

ชอง ทราบขอมูลและ

แนวทางในการอนุรักษ

มรกดกทางธรรมชาติ

ประชาชนตําบลปาก

ชอง ทราบขอมูลและ

แนวทางในการอนุรักษ

มรกดกทางธรรมชาติ

สํานักปลัด / 

กอง

สาธารณสุขฯ

16 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000



335

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.ปากชอง เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ในดานการศึกษา เพื่อให

เยาวชนในตําบลปาก

ชองมีศักยภาพในทุกดาน

โรงเรียนในเขตตําบล

ปากชอง

400,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียนโรงเรียนในเขต

 อบต.ปากชอง ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

นักเรียนโรงเรียนในเขต

 อบต.ปากชอง ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ

กองการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต 

อบต.ปากชอง

แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ขอรับการเงิน

อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

1. ยุทธศาตรการพัฒนาการศึกษา

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

-ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา



336

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงาน

ประเพณีวัฒนธรรม ของอําเภอปากชอง

เพื่อดําเนินการหรือ

สนับสนุน อําเภอปาก

ชอง

เพื่อใหเกิดประโยชนแก

 ประชาชนในตําบล

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

ประชาชนในตําบล

ไดรับประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการ

 อบต.ปากชอง ที่ทําการอําเภอ

ปากชอง

หนวยงานที่

ขอรับการเงิน

อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู และ 6. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงาน สรางความเขมแข็งในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง

 หมูที่ 11 (คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล.ก

วาง 7 ม. ยาว 42 ม.

6,000,000 - - - ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณ

เสนบานบันไดมา หมูที่ 4 ตําบลปากชอง

 เชื่อม บานปางแจง หมูที่ 5 ตําบลกลาง

ดง

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและตําบล

กลางดง มีการ

คมนาคมที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,700 

ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 10 

(ตอจากถนนลาดยาง (คุมเขาแคบ) - เขต

เทศบาล)

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและเขต

เทศบาลมีการคมนาคม

ที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 4,000 

ม.

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา             

อยางบูรณาการ

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง

 หมูที่ 11 (คุมเกาะแกว)

เพื่อใหประชาชนหมูที่ 

11 มีการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางสะพาน คสล. 

กวาง 7 ม. ยาว 42 ม.

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง บริเวณ

เสนบานบันไดมา หมูที่ 4 ตําบลปากชอง

 เชื่อม บานปางแจง หมูที่ 5 ตําบลกลาง

ดง

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและตําบล

กลางดง มีการ

คมนาคมที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,700 

ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 10 

(ตอจากถนนลาดยาง (คุมเขาแคบ) - เขต

เทศบาล)

เพื่อใหประชาชนตําบล

ปากชองและเขต

เทศบาลมีการคมนาคม

ที่สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 4,000 

ม.

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนททองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ํา             

อยางบูรณาการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

4 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมู 12 เชื่อมหมู 5

เพื่อใหประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

 และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 7 ม. ยาว 4,000 

ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

5 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมู 15 เชื่อมหมู 20

เพื่อใหประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

 และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 1,200 

ม.

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง

6 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง (เสน

กลางบาน) หมู 4, หมู 1 และหมู 14

เพื่อใหประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

 และปลอดภัย

กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 5,000 

ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

ประชาชนในตําบล มี

การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

กองชาง
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แบบ ผ. 08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ

และการบริการ

ประชาชน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 3 เครื่อง

150,000 150,000 150,000 150,000 สํานักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

3 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงา

อํานวยความสะดวกใน

การบริหารจัดการและ

การบริการประชาชน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

4 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงา

อํานวยความสะดวกใน

การบริหารจัดการและ

การบริการประชาชน

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท 2,500 2,500 2,500 2,500 สํานักงานปลัด

5 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงา

อํานวยความสะดวกใน

การบริหารจัดการและ

การบริการประชาชน

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานักงานปลัด

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

6 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

(จอภาพ และลําโพง) จํานวน 3 

ชุด

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

7 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน คาจัดซื้อเครืองสํารองไฟ 

คอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง

12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักงานปลัด

8 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปริ้นซเตอรแบบขาว

ดํา จํานวน 2 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักงานปลัด

9 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปริ้นซเตอรแบบสี 

จํานวน 1 เครื่อง

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

10 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพพทย

ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพพทย

เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 และเพื่อความปลอดภัย

ใหกับเจาหนาที่กรณี

ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ๆมี

อากาศต่ํากวา 19.5 %

 หรือกลุมควัน และ

กาซพิษ

คาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ(SCBA) 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด

11 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ดานการดับเพลิง ดาน

การชวยเหลือภัยแลง 

และการบริการ

สาธารณะตางๆ

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิด

ยางสังเคราะห

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

12 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ดานการดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร 150,000 150,000 150,000 150,000 สํานักงานปลัด

13 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ดานการดับเพลิง

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

14 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการ

ติดตอสื่อสาร และ

ประสานงานดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 28,000 28,000 28,000 28,000 สํานักงานปลัด

15 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑอื่น ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ดานการกูภัยในที่สูง ที่

อับอากาศ ฯลฯ

คาจัดซื้อสามขานิรภัย ชนิดปรับ

องศา ความสั้น – ยาว และ

ทิศทาง

250,000 250,000 250,000 250,000 สํานักงานปลัด

16 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑอื่น ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 ดานการกูภัยในที่สูง ที่

อับอากาศ ฯลฯ

คาจัดซื้อชุดเปลกูภัยตะกรา

พรอมอุปกรณเกี่ยวยึด

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

17 การรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑอื่น ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ

สําหรับอัดเขาชุดเครื่องชวย

หายใจแบบ Self – Contained

 Breathing  Apparatus  

(SCBA)

500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักงานปลัด

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - เกาอี้ จํานวน 6 ตัว 21,000       21,000       21,000       21,000       งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - พัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว 4,000         4,000         4,000         4,000         งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - ตูเก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 

ประตู ขนาด 91.7x45.7x182.9

 ซม.  จํานวน 2 ๆ หลัง ๆ ละ 

6,000.- บาท

12,000       12,000       12,000       12,000       งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - โตะทํางานเหล็กหนาเหล็ก 7 

ลิ้นชัก ความกวาง  6 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว

6,000         - 6,000         - งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - เกาอื้ผูบริหารทรงสูงชนิดมี

เทาแขน ขนาดกวาง 65 ลึก 68

 สูง 120 จํานวน 1 ตัว

3,500         - 3,500         - งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 18.5 

นิ้ว)ราคา 29,000.- บาท

29,000       - 29,000       - งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับ

คอมพิวเตอร

3,200         3,200         3,200         3,200         งานการเงินและบัญชี 

กองคลัง

บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

25 1)  เครื่องคอมพิวเตอร    - 22,000   -   - งานจัดเก็บรายได

สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 กองคลัง

26 2)  เครื่องพิมพชนิด ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ 7,900   -   -   -

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ใชในการปฎิบัติงานดาน ผูประกอบการและ

27 3)  เครื่องสํารองไฟฟา จัดเก็บรายได ปริมาณงานดานเอกสาร 5,800   -   -   -

ขนาด  1  kVA ที่เพิ่มมากขึ้น

28 4)  เครื่องสํารองไฟฟา 5,800   -   -   -

ขนาด  1  kVA

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 5)  เครื่องสํารองไฟฟา ใชในการปฎิบัติงานดาน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ 5,800   -   -   - งานจัดเก็บรายได

(ตอ) ขนาด  1  kVA จัดเก็บรายได ผูประกอบการและ กองคลัง

ปริมาณงานดานเอกสาร

ที่เพิ่มมากขึ้น

30 6)  เครื่องคอมพิวเตอร   - 350,000   -   -

แมขาย

ปริมาณขอมูลมีเปน

31 7)  เครื่องพลอตเตอร พื่อใชในการปฏิบัติงานดานจํานวนมากที่ตองลงใน   - 150,000   -   -

ขนาด  36  นิ้ว งานแผนที่ภาษีและทะเบียนโปรแกรม  LTAX3000

ทรัพยสิน และระบบ  LTAXGIS   -   -

32 8)  เครื่องสํารองไฟฟา 35,000

ขนาด  3  kVA

  -   -   -
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

33 เคหะและชุมชน ครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสง

ครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสง

เพื่อใชเปนยานพาหนะ

ออกสํารวจ ตรวจสอบ 

ควบคุมงาน สงเอกสาร 

ในกองชาง และงานอื่นๆ

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน

 ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแคป

787,000 787,000 787,000 787,000 กองชาง

34 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนของเดิมที่

ชํารุดจากการทํางาน 

เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ      

มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด

ไมนอยกวา 4 GB

22,000 22,000 22,000 22,000 กองชาง

35 เคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อทดแทนของเดิมที่

ชํารุดจากการทํางาน 

เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED  Letter, Legal และ 

Custom                           

  - มีความละเอียดในการพิมพ

ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

สามารถใชไดกับ A3, A4

53,000 53,000 53,000 53,000 กองชาง

36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโมฆษณาและ

เผยแพร

ครุภัณฑโมฆษณาและ

เผยแพร

เพือการปฏิบัติงานมี

ความ ถูกตอง สะดวก

และ รวดเร็ว

กลอง ถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ความละเอียด 12 ลานพิกเซล

6,500 6,500 6,500 6,500 กองชาง

37 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อการปฏิบัติงานมี

ความถูกตอง และ

รวดเร็ว

ลอวัดระยะ 2 อัน              

เสนรอบวง 1 เมตร 

เสนผาศูนยกลางวงลอ 318 

มิลลิเมตร

7,600 7,600 7,600 7,600 กองชาง

38 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อการปฏิบัติงานมี

ความถูกตอง และ

รวดเร็ว

ลอวัดระยะ1 อัน    มีเสนรอบวง

 0.5 เมตร

3,500 3,500 3,500 3,500 กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

39 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สราง และซอมแซม

บํารุงอุปกรณใหมี

ประสิทธิภาพในการใช

งาน

ชุดตัดแกสสนาม                  

1.ทอบรรจุแกสออกซิเยน ขนาด

 1.5 Q

2.ถังแกส LPG ขนาด 5 กิโล 

3.เกจวัดความดัน LPG

4.ดามเชื่อมพรอมหัวเชื่อม 5 

ขนาด

5.สายยางคูยาว 5 ม.พรอมขอ

ตอครบชุด

6.ไฟขีดสําหรับจุดไฟพรอมดาม 

1 ชุด

7.อุปกรณยึดทอแกสและ

ออกซิเจนพรอมลอเลื่อน

15,000 15,000 15,000 15,000 กองชาง

40 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สราง และซอมแซม

บํารุงอุปกรณใหมี

ประสิทธิภาพในการใช

งาน

สวานแบตเตอรี่  เปนสวาน

แบตเตอรี่แบบมือถือ สามารถ

ปรับการเจาะแบบกระแทกได

5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง

41 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑโรงงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สราง และซอมแซม

บํารุงอุปกรณใหมี

ประสิทธิภาพในการใช

งาน

 สวานไฟฟา  แบบมือถือสวาน

เจาะโลหะ มอเตอรมีกําลังไฟ 

710วัตต สามารถปรับระดับได 2

 speedใชงานงายสวิตซขนาด

ใหญและมีปุม Lock-On 

สําหรับตอเนื่อง

5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

42 เคหะและชุมชน ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สราง และซอมแซม

บํารุงอุปกรณใหมี

ประสิทธิภาพในการใช

งาน

เครื่องเชื่อมโลหะ  ใชไฟฟา 220

 V ปรับเรงกระแสไฟเชื่อมได

สูงสุด 500 แอมป ขด

ลวดทองแดงแท 100 %

20,000 20,000 20,000 20,000 กองชาง

42 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

สราง และซอมแซม

บํารุงอุปกรณใหมี

ประสิทธิภาพในการใช

งาน

บันไดเอนกประสงคปรับแบบ 16

 ชั้น

3,500 3,500 3,500 3,500 กองชาง

44 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานสําหรับ 2 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

และสิ่งกอสราง พนักงาน 

45 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 3 ชุด 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ

และสิ่งกอสราง สําหรับใชในสํานักงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑเครื่องเลน เปนเครื่องเลนพัฒนา 3 ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ

และสิ่งกอสราง สนามกลางแจง การสําหรับเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสื่อการศึกษา เปนเครื่องเลนพัฒนา 3 ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษาฯ

และสิ่งกอสราง และโฆษณาเผยแพร การสําหรับเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 สาธารณสุข หมวดคา ครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

(จอภาพ และลําโพง) จํานวน 1 

ชุด

34,000 34,000 34,000 34,000 กองสาธารณสุขฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

              เปาหมาย           

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
     หนวยงาน     

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

49 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับ

คอมพิวเตอร

3,200         3,200         3,200         3,200         กองสาธารณสุขฯ

50 สาธารณสุข ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใชรองรับขยะมูลฝอย ถังพลาสติกสําหรับรองรับขยะ

มูลฝอยจากครัวเรือน จํานวน 

100 ใบ

65,000       65,000       65,000       65,000       กองสาธารณสุขฯ
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