
    2.1แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     -     -      -      - 2,000,000   1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นส่ีแยกสนามบินถึงร้ัว สาธารณูปโภค 300 เมตร ได้รับความ อบต.

ม.ราชภัฏหมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน ด นอกเมือง
2 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง      - 730,000     -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า สาธารณูปโภค 3.00x98.50 ม. ได้รับความ อบต.
ซอยตารุน  หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมท่อ สะดวก นอกเมือง

ꬾ 0.40x1.ม.
ยาว 98.50 ม.

3 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุข พัฒนาระบบ กว้าง 4.00  ม.      -      - 300,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ส าราญถึงบ้านตาเรียบ สาธารณูปโภค ยาว 107 ม. ได้รับความ อบต.

หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
    2 .ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัย

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      -      - 280,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุก ซอยข้าง สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
ม.ราชภัฏหมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

5 ก่อสร้างถนนคสล.ลาดยาง พัฒนาระบบ ระยะทาง      -     - 100,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แยกกฤษนัยถึงสามแยก สาธารณูปโภค 1500 ม. ได้รับความ อบต.
บ้านเสม็ดหมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

6 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     -      - 300,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยยายนกคสล.เดิม สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
ถึงหน้าบ้านอ.ดนัย หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

7 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60 420,000 420,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยต้นไทรหมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 120 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
8 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     - 1,140,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ระบายน้ าซอยยายอินทร์ สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.60 ม. สะดวก นอกเมือง

9 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60 420,000 420,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยหอเหลือง หมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 120 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      - 741,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ระบายน้ าซอยตาเสมียน สาธารณูปโภค ยาว 140 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.60 ม. สะดวก นอกเมือง

11 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     -      - 300,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยยายนกคสล.เดิม สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
ถึงหน้าบ้านอ.ดนัย หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

12 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40     -     - 350,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยสมโภชน์ หมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 120 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
13 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -     -     - 400,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ระบายน้ าซอยยายโต๊ป สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.40 ม. สะดวก นอกเมือง

14 ก่อสร้างสวนสาธารณะ พัฒนาระบบ 1 แห่ง      -     -      - 420,000 420,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ปรับปรุงภูมิทัศสระหนองกง สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
หมู่ 1 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

15 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      -      -     - 741,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
กฤษนัย หมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 140 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่           โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท)  (บาท)   (บาท )  (บาท )   (บาท) ชอบ
16 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60 ม.    -      -      -     - 1,800,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 300 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

17 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40     -     -     - 2,400,000 2,400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ข้างร้ัวราชภัฏ หมู่ 1 สาธารณูปโภค ยาว 400 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
18 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60 ม.1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยข้างไทวัสดุ หมู่ 2 สาธารณูปโภค ยาว 264 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

19 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     - 100,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุกซอยรัฐสมุทร สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 2 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

20 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม. 1,320,000 1,320,000 1,320,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยข้างไทวัสดุ หมู่ 2 สาธารณูปโภค ยาว 264 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
21 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 440,000 440,000 440,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกจากห้วยทับพล สาธารณูปโภค ยาว 1,500 ม. ได้รับความ อบต.
ถึงแยกโรบินสันหมู่ 2 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

    งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
22 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60      - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

อัยเวชจากช้างรีสอร์ทถึง สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ
ห้วยทับพล หมู่ 2 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก อบต.

23 ก่อสร้างถนนยกระดับคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 513,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอย 1 คุ้มอยู่เย็น หมู่ 2 สาธารณูปโภค ยาว 166 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
24 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60      -      - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

กลางหมู่บ้านจากวัดถึงซอย สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ
ชมห้วย หมู่ 2 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก อบต.

25 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม. 180,000      -      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ตาลีอุทิศคุ้มอยู่เย็น สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
 หมู่ 2 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

26 ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้า พัฒนาระบบ     -  - 50,000     -       -  1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ส่องสว่างสาธารณะ กระแส สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.
ดับถนนริมคลอง หมู่ 3 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

27 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      - 741,000 741,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
จี้เพชร หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว 140 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.60 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่           โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท)  (บาท)   (บาท )  (บาท )   (บาท) ชอบ
28 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     - 240,000 240,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ประเทืองเศรษฐ์ หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

29 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     - 288,000 288,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โกดกง หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว 120 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
30 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      - 6,779,000 6,779,000 6,779,000 6,779,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

จากถนน 226 - สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
 เขตเทศบาล หมู่ 3 ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.40 ม. สะดวก นอกเมือง

31 ขยายผิวจราจรคสล.ถนน พัฒนาระบบ กว้าง 0.50 ม. 140,000 240,000 340,000 420,000 420,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
กลางหมู่บ้าน-คลองชล สาธารณูปโภค ยาว 400 ม. ได้รับความ อบต.
ประทาน หมู่ 3 ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.15 ม. สะดวก นอกเมือง

32 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      - 457,000 420,000 420,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บูรณ์เจริญ หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
33 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.50 ม.      -      - 209,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ตาอินทร์ หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว  74  ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ꬾ 0.60 ม. สะดวก นอกเมือง

    งบประมาณ

51



ที่           โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท)  (บาท)   (บาท )  (บาท )   (บาท) ชอบ
34 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     -      - 150,000 106,000 106,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เรือนเพชร หมู่ 3 สาธารณูปโภค ยาว 60 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๓๕ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 200 ม.     -  - 50,000 150,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 3 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
 (ซอยประเทืองเศรษฐ์) ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๓๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม.      - 1,235,000 1,235,000 1,235,000 1,235,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ติกคอนกรีตถนน สาธารณูปโภค ยาว 700 ม. ได้รับความ อบต.
 ข้างเรือนจ า หมู่ 3 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

37 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง5 ม.     - 350,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โรงปุย๋อินทรีย์ หมู่ 4 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
38 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยไป พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.     -     - 378,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านลูกช้าง หมู่ 4 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

39 ก่อสร้างถนนคสล.หนองน้ า พัฒนาระบบ กว้าง4.50x     -     - 70,000 1  โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซีตราว หมู่ 4 สาธารณูปโภค 25 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

    งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
40 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.      - 609,000 609,000     - 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ยายโอง หมู่ 4 สาธารณูปโภค ระยะทาง 174 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

41 ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสระ พัฒนาระบบ กว้าง4x100     -     -     - 400,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ปรือเกียน หมู่ 4 สาธารณูปโภค ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
42 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.      -  -      -     - 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ผ.อ.ตุ๋ย หมู่ 4 สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๔๓ ก่อสร้างร่องระบายน้ าตัวยู พัฒนาระบบ ท่อꬾ .50x.50 ม.      -      -     - 500,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 4 สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
๔๔ ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม. ยาว     - 620,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกนาละล๊ัวะ หมุ่ 4 สาธารณูปโภค 500 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๔๕ ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 3 ม. ยาว      -      -      - 200,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุกซอยนางเย็น สาธารณูปโภค 45 ม. ได้รับความ อบต.
หมุ่ 4 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๔๖ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาย พัฒนาระบบ กว้าง4 ม.      -      -      -      - 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สุพจน์ ผดุงสุข หมู่ 4 สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน นอกเมือง

47 ก่อสร้างร่องระบายน้ าตัวยู พัฒนาระบบ ตัวยูกว้าง     - 400,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยบ้านนายโยชน์ พันธ์ดี สาธารณูปโภค 0.50 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 4 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 100  ม. สะดวก นอกเมือง

48 ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -     - 441,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แยกนาตาหอนถึงคลอง สาธารณูปโภค ยาว 450 ม. ได้รับความ อบต.
ทิศเหนือวัดโพธิ ์หมู่ 4 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

49 ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     -    -    - 600,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนเลียบคลองนานางลึม สาธารณูปโภค ยาว 400 ม. ได้รับความ อบต.
ถึงแยกทิศเหนือวัด หมู่ 4 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๕๐ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยยาย พัฒนาระบบ กว้าง2 ม.      -      - 301,000 301,000 301,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ทีป หมู่ 4 สาธารณูปโภค ยาว 70 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน นอกเมือง
51 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ตัวยูกว้าง     -      -      - 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยต้นโพธิห์มู่ 4 สาธารณูปโภค 0.40 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 4 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 100  ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
52 ก่อสร้างถนน คสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.    - 301,000     -     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยหนองเล็กฝ่ังทิศใต้ สาธารณูปโภค ยาว 119 ม. ได้รับความ อบต.
 หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

53 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.      -     - 390,000 390,000 390,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายจ าลองกระแสโสม สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
54 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม.      -     - 787,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยหลังโรงเรียนสุรินทร์ สาธารณูปโภค ยาว  210 ม. ได้รับความ อบต.
ราชมงคล หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

55 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.    -     - 540,000 540,000 540,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ปัญญาเป้าสร้อย สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

(ปัญญาวัสดุ) หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
56 ก่อสร้างถนน คสลซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     -     - 360,000 360,000 360,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 นายปานรสดี หมู่ 5 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

57 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -      - 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุกซอยนาย สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
อัครพันธ์รสดี หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
58 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ระยะทาง 100 ม.    -    - 50,000 50,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะซอยนางละเอียด สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
 หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

59 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ระยะทาง 200 ม.    -    - 137,000    -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะซอยนางบิง สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
 หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

60 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พัฒนาระบบ ระยะทาง 160 ม.    -    - 212,000 212,000 50,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะซอยข้าง ร.ร สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
ตะตึงตะไถง หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

61 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พัฒนาระบบ ระยะทาง 116 ม.    -    - 151,000 50,000 50,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะซอยนายทวีสิทธ์ สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
 หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

62 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.      -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านนายประเสริฐ หมู่ 5 สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
63 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอย พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.      -  - 200,000 200,000  - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านนางร าเพย หมู่ 5 สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2652 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

64 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.50 ม.     - 500,000     -     -    - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายชื่นหมายส าราญ หมู่ 5 สาธารณูปโภค ยาว 196 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน   สะดวก นอกเมือง
65 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้าง พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.     -      - 380,000 380,000 380,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

66 ก่อสร้างถนนซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      -      - 560,000 560,000 560,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายค าศักด์ิแสนเมือง สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 5 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

67 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อม พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม.   - 220,000    220,000        -   - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุก ซอยหน้าบ้าน สาธารณูปโภค ยาว 68 ม. ได้รับความ อบต.
บุญหิรัญรักษ์ หมู่ 6 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

68 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง4.00 ม.      - 200,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หอพักนายเตย วรรณปถัมภ์ สาธารณูปโภค ยาว 68.00 ม. ได้รับความ อบต.
ถึงบ้าน อ.ประเสริฐ หมู่ 6 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

69 ก่อสร้างถนนคสล.หน้าศูนย์ พัฒนาระบบ กว้าง 6.00 ม.      -      -      - 220,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เด็กเล็กต้นกล้า หมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
70 ก่อสร้างท่อระบายน้ าจาก พัฒนาระบบ กว้าง 6.00 ม.     -     - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านทนงถึงซิต้ีแลนด์ หมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว250ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

71 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      -      - 600,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คุ้มบ้านลลิตสุดาหมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว 90 ม. ได้รับความ อบต.

    ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
72 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 6.00 ม.     - 282,000 282,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกพร้อมท่อ สาธารณูปโภค ยาว 56 ม. ได้รับความ อบต.
ระบายน้ าซอยหน้าศูนย์ ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
เด็กเล็กต้นกล้า หมู่ 6

73 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      -      - 240,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คุ้มบ้านลิตสุดา-บ้านทนง สาธารณูปโภค ยาว68 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 6 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

74 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60      - 150,000 150,000  -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ่อพักซอยหาญเสมอ หมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
(ต่อเนื่อง) ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๗๕ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 720,000      -     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยข้างตึกเขียว หมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว 274 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๗๖ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 110 ม.     -  - 50,000     -       -  1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

กระแสดับซอยหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
บุญหิรัญรักษ์ หมู่ 6 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

77 ก่อสร้างถนน คสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 220,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บุญหิรัญรักษ์ หมู่ 6 สาธารณูปโภค ยาว 68 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
78 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม.     - 158,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกซอยศิริชัยหมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สูง 0.50 ม. สะดวก นอกเมือง

79 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยทิศ พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.60      - 288,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ตะวันออกศาลาหมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 60 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
80 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.   -   - 139,000     -   - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 70 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

81 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.   -   - 214,000     -   - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นาคอนันต์ หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 110 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
82 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.   -   - 320,000   320,000       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ร่มเย็นหมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

83 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.      -      - 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยนับวันดี หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 80 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
84 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     -      - 158,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ชาบุรี 1 หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 40 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

85 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.      - 200,000 200,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
กลางซอยรวมสอ หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 80 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
86 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     - 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

87 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     - 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ตาทิพย์ 2  หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
88 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     - 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยศรีไสว หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

89 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     -      - 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศรีตลานุกค์  หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
90 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.80 ม.     -      - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนคชสารจากร้านสูตรเย็น สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

91 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 280,000 280,000 280,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยรวมพล หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 80 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
92 ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.      - 200,000      -      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ 7 สาธารณูปโภค ยาว 115 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

93 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     -      -      - 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยส่ีแยกผู้ช่วยจินตนา สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ

61



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
94 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ระยะทาง 100 ม.      -      - 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะซอยตาทิพย์ 2 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

95 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ระยะทาง 100 ม.      -      - 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะซอยร่วมใจพัฒนา สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

96 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ วางท่อ ꬾ 0.40 ม.     -      -      - 200,000 200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยตรงข้าม 108 ช๊อบ สาธารณูปโภค ยาว 50 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

97 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ พัฒนาระบบ วางท่อꬾ0.40 ม.      -     - 200,000 200,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ระบายน้ าซอยนาคอนันต์ สาธารณูปโภค ถนนกว้าง 3 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 7 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 60 ม. สะดวก นอกเมือง

98 ขยายติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 200 ม.     -     - 150,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยบ้านนางจ าเรียง สาธารณูปโภค โคมไฟ 2 จุด ได้รับความ อบต.
 จวงจันทร์ หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

99 ขยายเขตประปาหมู่ไปคุ้ม พัฒนาระบบ ระยะทาง 2,000ม.    -     -     -     - 800,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โคกยาง หมู่ 8 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
100 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อꬾ 0.40      -      - 417,000  -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยนายประสิทธิถ์ึงบ้าน สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
นายทุน พิศลืม หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

101 ขยายเขตติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 150 ม.       -       - 176,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยนางพิมพจีถึงบ้าน สาธารณูปโภค โคมไฟ 4 จุด ได้รับความ อบต.
นายจริง งามมาก ม.8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก อบต.นอกเมือง

102 วางท่อระบายน้ าพร้อม พัฒนาระบบ วางท่อꬾ 0.40 ม.     -      -      - 400,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ่อพกันางค าพอน พลิาถงึ สาธารณูปโภค ระยะทาง 100 ม. ได้รับความ อบต.
 บ้านนายม่วงบุญจวบ หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง

103 ปพูื้นแอสฟสัติกส์ทบัถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 900,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
จากบ้านนายประสิทธิถ์ึง สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.
บ้านนายพงษ์ทอง หมู่ 8 ใหไ้ด้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

104 ขยายเขตติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 80 ม.   -  - 150,000   -   - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บา้นนางตวนถึงบา้นนางสมร สาธารณูปโภค โคมไฟ 1 จุด ได้รับความ อบต.
มาลาฝอย หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

105 ก่อสร้างท่อระบายน้ ารอบ พัฒนาระบบ วางท่อꬾ0.30      -     - 200,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศาลากลางหมู่บ้าน สาธารณูปโภค พร้อมบ่อพัก ได้รับความ อบต.
(แบบมีตะแกรง)หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง
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106 ก่อสร้างท่อระบายน้ าบ้าน พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      -     - 500,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นายแชน นวนิลถึง สาธารณูปโภค ระยะทาง ได้รับความ อบต.
บ้านนางสบอน หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน ๒๐๐ ม. สะดวก นอกเมือง

107 ปูพืน้แอสฟัลท์ติกซอยบ้าน พัฒนาระบบ กว้าง 4.00ม.      -      - 800,000       -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายวีระถึงบ้านนายอ านาจ สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.

    หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
108 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคสล.จาก พัฒนาระบบ วางท่อꬾ      -     - 500,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านนายผดุงศักด์ิถึงสีแยก สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ได้รับความ อบต.
ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง

109 ก่อสร้างถนนยกระดับดินลง พัฒนาระบบ กว้าง0.50 ม.      -      - 860,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หินคลุกซอยบ้านนางสบอน สาธารณูปโภค ยาว 172.50 ม. ได้รับความ อบต.

 และนางเสมียนหมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
๑๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ พัฒนาระบบ กว้าง5.00 ม.      - 840,000       -       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีตทบัถนนคสล.ซอย สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.
ข้างบา้นนายประสิทธิ ์หมู่ 8 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

111 ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู พัฒนาระบบ กว้าง 0.50 ม.คูณ     - 655,000     -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยกลางเชื่อมต่อโครงการ สาธารณูปโภค 0.50 ม. ยาว ได้รับความ อบต.
เดิม หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน 250  ม. สะดวก นอกเมือง
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112 ลาดยางแอสฟัสติกส์ถนน พัฒนาระบบ พืน้ทีร่วม 1,873      - 655,000       -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เส้นกลางหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ตร.ม. ได้รับความ อบต.
ถึงแยกบ้านนางสนิท หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

113 ปรับปรุงถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4  ม.       -     - 582,000     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนสุรศักด์ิและลาดยาง สาธารณูปโภค ยาว ได้รับความ อบต.
แอสฟลัทติ์ก(คุ้มทุ่งโพธิ)์ หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน 150 ม. สะดวก นอกเมือง

114 ก่อสร้างถนนลูกระนาดและ พัฒนาระบบ พท.รวม      - 50,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
พ่นสีลายเทอร์โมพลาสติก สาธารณูปโภค 200 ม. ได้รับความ อบต.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

115 ก่อสร้างถนนยกระดับคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.     -      - 584,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยอู่สุนัยเซอร์วิส สาธารณูปโภค ยาว 185 ม. ได้รับความ อบต.
คุ้มทุง่โพธิ ์หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

116 ปรับปรุงถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      -      -      - 900,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ชาญวิจิตร 2 หมู่ 9 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

ใหไ้ด้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
117 ปรับปรุงถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.       -      -      - 100,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
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118 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ จ านวน 6  จุด      -      -      - 600,000 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะถนนสุสานจีน สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

119 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู พัฒนาระบบ ซุ้มประตูเดิม 2 จุด      -      -      - 600,000 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เดิมและเพิม่เติม สาธารณูปโภค ก่อสร้างใหม่ 1 จุด ได้รับความ อบต.

ด้านทิศตะวันตก หมู่ 9 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
120 ก่อสร้างรางระบายน้ า พัฒนาระบบ  ꬾ0.30 ม.      -      -      - 450,000 450,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ตัวยูซอยอรุณี หมู่ 9 สาธารณูปโภค คูณ 0.50 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง

121 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาย พัฒนาระบบ กว้าง 3  ม.      -      -     - 190,000 190,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ส าราญ เชิดศรี หมู่  9 สาธารณูปโภค ยาว 87 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
122 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแสนสุข พัฒนาระบบ กว้าง 3 ม.      - 450,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า สาธารณูปโภค ยาว79 ม. ได้รับความ อบต.
กลางถนน หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน ท่อ 40 ท่อน สะดวก นอกเมือง

123 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 3 ม.      - 100,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุก ซอยบุญร่วม สาธารณูปโภค ยาว 65 ม. สูง ได้รับความ อบต.
หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน ประมาณ80 ม. สะดวก นอกเมือง

      งบประมาณ

66



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
124 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3 ม.       - 100,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 ชมทุง่ หมู่ 10 สาธารณูปโภค ยาว 34 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

125 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
กฤษนัย หมู่  10 สาธารณูปโภค ยาว 400 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
๑๒๖ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -       - 1,500,000       -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยทิศตะวันออกศาลา สาธารณูปโภค กว้าง ได้รับความ อบต.
หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน  5.00x400ม. สะดวก นอกเมือง

127 เสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 417,000       -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ติกข้างรีสอร์ทเจริญสุข สาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 280 ม. สะดวก นอกเมือง

128 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ยาว 250 ม.      -      - 241,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะซอยทิศตะวันออก สาธารณูปโภค โคมไฟ 4 จุด ได้รับความ อบต.
ศาลาหมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

129 ขยายเขตประปาสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง       -     - 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยกฤษนัย หมู่ 10 สาธารณูปโภค 1,000 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
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130 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ ยาว 400 ม.      -      - 50,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะกระแสดับ สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
ซอยแสนสุข หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

131 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.ยาว       -     -      - 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยเล่ียงเมืองพร้อม สาธารณูปโภค 400 ม.สูง1.50ม. ได้รับความ อบต.
พร้อมท่อระบายน้ า หมู่ 10 ให้ได้มาตรฐาน วางท่อꬾ0.60 ม. สะดวก นอกเมือง

132 ขยายเขตประปาสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 4,000ม.      -     - 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 11 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
133 ก่อสร้างถนนคสล.จากร.ร. พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      -       -     - 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านโคกมะเมียนคุ้มโรงต้ม สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 11 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

134 ก่อสร้างถนนคสล.ทิศใต้ พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.     -     - 750,000 600,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
วัดหลักวอ หมู่ 11 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
135 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม. 500,000 200,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยทิศใต้หนองรูง หมู่ 11 สาธารณูปโภค ยาว 300 ม. ได้รับความ อบต.
ใหไ้ด้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

  งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
136 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.       - 200,000      -       -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยผู้ช่วยสาย หมู่ 11 สาธารณูปโภค ยาว 300 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

137 ก่อสร้างถนนคสล.รอบหนอง พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      -       -      - 600,000 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
รูง หมู่  11 สาธารณูปโภค ยาว 400 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
138 ก่อสร้างถนนลาดยาง พัฒนาระบบ กว้าง 6 ม.       -     -     - 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทางไปบ้านกะเพอสกวม สาธารณูปโภค ยาว 1,800 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 11 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

139 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      -      - 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ภายในหมู่ 11 สาธารณูปโภค  2,000 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
140 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 11 สาธารณูปโภค 500 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

141 ปรับปรุงภูมิทัศรอบ พัฒนาระบบ     -      - 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สระน้ าหน้าวัดบ้านเสม็ด สาธารณูปโภค พืน้ที ่1,000 ได้รับความ อบต.
หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน ตร.ม. สะดวก นอกเมือง

  งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
142 ปรับปรุงศาลาและต่อเติม พัฒนาระบบ กว้าง 7.60 ม.      -      - 481,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ศาลาบ้านเสม็ด หมู่ 12 สาธารณูปโภค ยาว 16.00 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

143 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านปลัดปัจมา หมู่ 12 สาธารณูปโภค  ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
144 ก่อสร้างถนนยกระดับดินลง พัฒนาระบบ กว้าง 5.00 ม.     - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หินคลุกจากบ้านตรมถึง สาธารณูปโภค ยาว 1,000 ม. ได้รับความ อบต.
ต.สลักได หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

145 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 3.00 ม.      -      - 100,000 100,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุกจากข้างบ้าน สาธารณูปโภค ยาว 70 ม. ได้รับความ อบต.
นายสมัย หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

146 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ วางท่อ0.60 ม.     -     - 335,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
จากแยกสะเดาหวาน สาธารณูปโภค 70 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 300 ม. สะดวก นอกเมือง

147 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อ0.60x     -     - 1,200,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
 สุรินทร์เคร่ืองชั่ง หมู่ 12 สาธารณูปโภค 1.00 ม.ยาว ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน 300 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๑๔๘ ปรับปรุงผิวจราจรซอยสยาม พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 500,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แมนชั่น หมู่ 12 สาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ยาว  400ม. สะดวก นอกเมือง

149 ปรับปรุงผิวจราจรคันดิน พัฒนาระบบ กว้าง  5 ม.      -      -      - 620,000 620,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ล าห้วยบ้านเสม็ดถึง สาธารณูปโภค ระยะทาง 500 ม. ได้รับความ อบต.
เล่ียงเมือง หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

150 ก่อสร้างร่องระบายน้ าจาก พัฒนาระบบ ขุดร่องระบายน้ า      -      -      - 1,000,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คลองส่งน้ าห้วยเสนงถึง สาธารณูปโภค กว้าง 5 ม. ได้รับความ อบต.
เล่ียงเมือง หมู่ 12 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง 800 ม. สะดวก นอกเมือง

151 ก่อสร้างถนนเล่ียงเมืองถึง พัฒนาระบบ กว้าง  4 ม.     - 1,200,000 200,000 200,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
คลองชลประทาน หมู่ 12 สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
152 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง  4 ม.     -     - 400,000 400,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทิศเหนือวัด หมู่ 12 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

153 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง  4 ม.     -     - 400,000 400,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ทิศใต้วัด หมู่  12 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
154 ก่อสร้างถนน.คสล.รอบ พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      -      - 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

อู่พิศาล หมู่ 12 สาธารณูปโภค ยาว 120 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

155 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ หลอดไฟ     -     - 100,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะ หมู่ 12 สาธารณูปโภค 20 จุด ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
156 ขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง พัฒนาระบบ ขยายเขตไฟฟ้า     -     - 150,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณูปโภค หลอดไฟ ได้รับความ อบต.
ในศาลาประชาคม หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน 12 จุด สะดวก นอกเมือง

157 ก่อสร้างถนนคสล.จากห้วย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 500,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ทัพพลถึงทางรถไฟ หมู่ 13 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
158 ก่อสร้างถนนคสล.ถนน พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     -     - 793,000 600,000 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

 หลังโบสถ์ หมู่ 13 สาธารณูปโภค ยาว 265 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

159 ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน พัฒนาระบบ กว้าง 3 ม.     - 250,000 250,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
โรงเรียนไถงตรง(ใช้เดินออก สาธารณูปโภค ยาว 75 ม. ได้รับความ อบต.

ก าลังกาย) หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๑๖๐ ขยายเขตประปาสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 500 ม.     -     - 500,000 500,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
 อรศิริ หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

161 จัดท าป้ายจราจรและ พัฒนาระบบ 40 จุด     -     - 100,000 100,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
จราจร ถนนหน้าโรงเรียน สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
อนุบาลอรศิริ หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

162 ขยายเขตติดต้ังไฟส่องสว่าง พัฒนาระบบ 10 ชุด     - 100,000 100,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะถนนหน้าโรงเรียน สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.

อนุบาลอรศิริ หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
๑๖๓ เจาะบาดาล พร้อมติดต้ัง พัฒนาระบบ 1 ชุด      - 100,000 100,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ภายในศาลา หมู่ที ่13 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๑๖๔ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ ถนนคสล.      - 400,000       -       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยนางเปือง เรืองสุขสุด สาธารณูปโภค กว้าง ได้รับความ อบต.
หมู่ 13 ให้ได้มาตรฐาน 3.00x200ม. สะดวก นอกเมือง

๑๖๕ ก่อสร้างสะพาน คสล. พัฒนาระบบ สะพานคสล.      -      - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ข้ามล าห้วยทัพพล หมู่ 13 สาธารณูปโภค กว้าง 6.00 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ยาว 15 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
166 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 240,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นายใหญ่ เกิดโชค หมู่ 14 สาธารณูปโภค กว้าง ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน 4.00x100ม. สะดวก นอกเมือง

๑๖๗ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 120,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยยายสมพร อิ่มใจ สาธารณูปโภค กว้าง ได้รับความ อบต.
หมู่ 14 ให้ได้มาตรฐาน 3.00x200ม. สะดวก นอกเมือง

168 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 900,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หลังมาติน่า หมู่ 14 สาธารณูปโภค กว้าง ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน 3.00x100ม. สะดวก นอกเมือง
169 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ ถนนคสล.      -      - 270,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

พอเพียงถนนพิชิตชัยหมู่ 14 สาธารณูปโภค กว้าง 3.00 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ยาว 150 ม. สะดวก นอกเมือง

170 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อꬾ0.60 ม.      - 1,300,000       -       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยทุง่โพธิใ์หญ่ หมู่ 14 สาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ยาว 220 ม. สะดวก นอกเมือง
171 ขยายเขตประปาซอยบ้าน พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 45,000       -       - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ไถ หมู่ 14 สาธารณูปโภค 150 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ

74



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
172 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      - 270,000 270,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

น้ าส้ม หมู่ 14 สาธารณูปโภค ยาว 117 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

173 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อ0.60x      - 4,600,000 790,000 900,000 900,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
กลางหมู่บ้านคุ้มบ้านระหาร หมู่ 14สาธารณูปโภค 1.00 ม.ยาว ได้รับความ อบต.
หมู่ 14 ให้ได้มาตรฐาน 920 ม./ 160 ม. สะดวก นอกเมือง

174 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม. 900,000 900,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ยายโทน หมู่ 15 สาธารณูปโภค ยาว 250 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
175 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า     - 200,000 380,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

บ้านนายชะอ้อน หมู่ 15 สาธารณูปโภค ขนาด0.40x1 ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 100 ม. สะดวก นอกเมือง

176 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3  ม.      - 100,000 250,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ประทอง หมู่ 15 สาธารณูปโภค ยาว 140 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
177 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อꬾ0.40 ม.       - 300,000 500,000     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยนวนิล หมู่ 15 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
178 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า 1,500,000 300,000 900,000 900,000 900,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 15 สาธารณูปโภค ขนาด0.60x1 ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 250 ม. สะดวก นอกเมือง

179 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แรงต่ าซอยเป็นสุข หมู่ 15 สาธารณูปโภค 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
180 ขยายเขตประปาสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง 2,000ม.      -     - 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 15 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

181 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อꬾ0.40 ม.       -      -      - 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ข้างหนองตาเตียว หมู่ 15 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง
182 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า       -      -      -      - 780,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนหน้าอบต.ถึงสามแยก สาธารณูปโภค ขนาดꬾ0.40x1 ได้รับความ อบต.
หมู่ 15 ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 130 ม. สะดวก นอกเมือง

183 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 3  ม.      - 132,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ตารวย หมู่ 15 สาธารณูปโภค ยาว 44 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ

76



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
184 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า       -      - 728,000 728,000 728,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ข้างหนองน้ าฝ่ังวัด สาธารณูปโภค ขนาดꬾ0.40x1 ได้รับความ อบต.
หมู่ 15 ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 130 ม. สะดวก นอกเมือง

185 ปรับปรุงภูมิทัศหนองน้ า พัฒนาระบบ ก่อสร้างถนน      -      - 435,000 435,000 435,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านตาเตียว หมู่ 15 สาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ยาว 198 ม. สะดวก นอกเมือง
186 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า       -      - 380,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยนายบัญญัติ สาธารณูปโภค ขนาดꬾ0.40x1 ได้รับความ อบต.
หมู่ 15 ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 100 ม. สะดวก นอกเมือง

187 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แรงต่ าซอยตาชวด หมู่ 15 สาธารณูปโภค 100 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
188 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      - 140,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นิวโอแลนด์ หมู่ 16 สาธารณูปโภค ยาว 60 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

189 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า       - 780,000 780,000 780,000 780,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนหน้าบ้านยายส ารวย สาธารณูปโภค ขนาด0.60x1 ได้รับความ อบต.
หมู่ 16 ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ

77



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
190 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 80,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

แรงต่ าซอยศาลากลาง สาธารณูปโภค 300 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่บ้าน หมู่ 16 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

191 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบ ระยะทาง      -      - 130,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แรงต่ าซอยนิวโอแลนด์ สาธารณูปโภค 500 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 16 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

192 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ วางท่อระบายน้ า       - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่ สาธารณูปโภค ขนาด0.60x1 ได้รับความ อบต.
หมู่ 16 ให้ได้มาตรฐาน ม. ยาว 230 ม. สะดวก นอกเมือง

193 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      -      - 318,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหินคลุก หมู่ 16 สาธารณูปโภค ยาว 265 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สูง 0.40 ม. สะดวก นอกเมือง
194 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      - 132,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมออู๋ หมู่ 16 สาธารณูปโภค ยาว 44 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

195 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      -      - 801,000 500,000 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ติกซอยมายเฮาท์ หมู่ 16 สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
196 ปรับปรุงท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.     - 400,000 400,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้าน ดต.จ าเนียร สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.
แก้ววิเศษ หมู่ 17 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

197 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ 20 จุด      -      - 404,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะ  หมู่ 17 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
198 ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ระยะทาง 400 ม.     - 400,000     -    -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
หมู่ 17 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

199 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.60x1 ม.     - 500,000 500,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แยกสนามช้างไปวัดปทุมเมฆ สาธารณูปโภค ระยะทาง 200 ม. ได้รับความ อบต.
 หมู่ 17 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๒๐๐ ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.     -     - 380,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
บ้านผู้จัดการฮ่ัวหลังสถานี สาธารณูปโภค ระยะทาง 100 ม. ได้รับความ อบต.
ตรวจอากาศสุรินทร์ หมู่ 17 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๒๐๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.40x1 ม.      -      - 550,000 550,000 550,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยกนกนาค หมู่ 17 สาธารณูปโภค ระยะทาง 300 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

  งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
202 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ พัฒนาระบบ กว้าง  5.00 ม.      -      -     - 900,000 900,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ติกถนนกลางหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ยาว 300 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 17 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

203 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าซอย7/1 พัฒนาระบบ ท่อขนาดꬾ0.40ม    - 1,000,000 1,000,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศรีพฒันาคสล.เดิมจากซอย7 สาธารณูปโภค ยาว 250 ม. ได้รับความ อบต
ถึงซอย 9 หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง

204 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าซอย 10 พัฒนาระบบ ท่อขนาดꬾ0.40      - 700,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศรีพฒันา(ซอยศาลา)พร้อมบอ่ สาธารณูปโภค ม. ยาว157 ม. ได้รับความ อบต.
พกัน้ าผิวคอนกรีต หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง

205 ปรับปรุงดิน ลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง3.50ม.      - - 400,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยยายล้อมพร้อมวางท่อ สาธารณูปโภค ยาว250ม. ได้รับความ อบต.

ระบายน้ า หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน ขนาดꬾ0.40 สะดวก นอกเมือง
206 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย4 พัฒนาระบบ กว้าง4ม.ยาว     -     -     - 560,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ศรีณรงค์ต่อจากถนนคสล. สาธารณูปโภค 200ม. ได้รับความ อบต.
เดิม หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน หนา0.15 ม. สะดวก นอกเมือง

207 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคสล.ถนน พัฒนาระบบ ขนาด0.80ม.     -     - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นหลักกลางหมู่บา้นและวาง สาธารณูปโภค ระยะทาง ได้รับความ อบต.
ท่อคสล.ตลอดแนว หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน 400 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
208 ก่อสร้างคสล.บ้านผู้ใหญ่ พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.ยาว     - 192,000 192,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 18 สาธารณูปโภค 80 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน หนา0.15 ม. สะดวก นอกเมือง

209 ซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลติก พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 404,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศรีพัฒนา 8 หมู่ 18 สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
210 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ ขนาด0.40ม.     -     -     -     - 600,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้านครูวีรวัฒน์ สาธารณูปโภค ระยะทาง ได้รับความ อบต.
หมู่ 18 ให้ได้มาตรฐาน 100 ม. สะดวก นอกเมือง

๒๑๑ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 300,000 300,000     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยหน้าบ้านผู้ตรวจ หมู่ 18 สาธารณูปโภค ยาว  ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
212 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน พัฒนาระบบ ยกระดับสูง1 ม.      - 250,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ลงหินคลุกซอยกิ่งจันทร์ สาธารณูปโภค กว้าง4.00 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 19 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง180 ม. สะดวก นอกเมือง

213 ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ท่อขนาดꬾ0.80 400,000 400,000 810,000 400,000 400,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เส้นกลางหมู่บ้าน  หมู่ 19 สาธารณูปโภค ม. ยาว 110 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง

  งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
214 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.      - 190,000     -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สุขประเสริฐ  หมู่ 19 สาธารณูปโภค ยาว 80 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

215 ก่อสร้างถนนยกระดับ พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 400,000     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ดินลงหินคลุกซอยบุผา สาธารณูปโภค ยาว 200 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 19 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

216 ก่อสร้างผิวจลาจร พัฒนาระบบ กว้าง 4.00 ม.     -     - 1,500,000 1,500,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต สาธารณูปโภค ยาว 500 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 19 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

217 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอย พัฒนาระบบ ท่อขนาดꬾ0.60     - 480,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ภูมิตัมไรย 2 หมู่ 19 สาธารณูปโภค ม. ยาว 80 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก สะดวก นอกเมือง
218 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาระบบ 50 จุด     -     - 480,000 480,000 480,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะ หมู่ 19 สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

219 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     -     - 424,000 640,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หน้าบ้านนางธัญญพิมลถึง สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
ข้างร.ร.หนองโตง หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง80 ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
220 ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก พัฒนาระบบ ระยะทาง๔๐ ม.     -     - 50,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

เชื่อมสวนสมเด็จ สาธารณูปโภค กว้าง ๓.๐๐ ม. ได้รับความ อบต.
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

221 วางท่อระบายน้ า ซอย 3 พัฒนาระบบ วางท่อꬾ     -     - 500,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง 95ม. สะดวก นอกเมือง

223 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     -     -     - 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หน้าหอมะลิวัลย์ถึงสามแยก สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
นายประเสริฐ หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง300ม. สะดวก นอกเมือง

224 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     -     -     - 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หน้าบ้านนายประยงค์ถึง สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
ร้านนายหนวด หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง300ม. สะดวก นอกเมือง

๒๒๕ ขยายเขตติดต้ังไฟส่องสว่าง พัฒนาระบบ 500 เมตร      -      - 424,000 200,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะถนนหน้าร.ร. สาธารณูปโภค ได้รับความ อบต.
วีรวัฒน์โยธิน หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

226 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     - 925,000 925,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอย 3 หมู่ 20 สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง250ม. สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
227 ก่อสร้างสะพานเหล็กค่าย พัฒนาระบบ กว้าง 2 ม. ยาว     - 564,000 564,000 564,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทหาร หมู่ 20 สาธารณูปโภค 47 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

228 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     - 240,000 240,000 240,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยบ้านนางเสริมฉวี สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
สุดเสง่ียม หมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง 40 ม. สะดวก นอกเมือง

229 ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน พัฒนาระบบ วางท่อคสล.ꬾ     - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยผอ.สมยศถึงร้ัววิทยาลัย สาธารณูปโภค 0.40x1.00 ม. ได้รับความ อบต.
สารพัดช่างหมู่ 20 ให้ได้มาตรฐาน ระยะทาง300ม. สะดวก นอกเมือง

๒๓๐ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน พัฒนาระบบ เทคอนกรีตทับ     -     - 1,040,000 1,040,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายเชื่อม เสียงก้อง สาธารณูปโภค กว้าง 4 ม. ได้รับความ อบต.
 (คุ้มบ้านยาง) หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 400 ม. สะดวก นอกเมือง

๒๓๑ ก่อสร้างถนนลงหินคลุก พัฒนาระบบ กว้าง3.50ม.     -     - 450,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยศาลาคุ้มบ้านยาง สาธารณูปโภค ยาว290ม.ท่อ ได้รับความ อบต.
หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน ระบายน้ า 3 จุด สะดวก นอกเมือง

๒๓๒ ก่อสร้างถนนคสล.จากหอพัก พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      - 980,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ฉวีวรรณถึงสนามฟุตบอล สาธารณูปโภค ยาว300 ม.ท่อ ได้รับความ อบต.
หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน ระบายน้ า3จุด สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๒๓๓ ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     -      - 280,000     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นายสมัย เหมือนปืนถึง สาธารณูปโภค ยาว210 ม. ได้รับความ อบต.
สามแยก หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ2 จุด สะดวก นอกเมือง

๒๓๔ ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน พัฒนาระบบ กว้าง4 ม.     -     -     - 400000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นางลวยถึงบ้านนางพลอย สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ2จุด สะดวก นอกเมือง

๒๓๕ ก่อสร้างถนน ยกระดับดิน พัฒนาระบบ กว้าง30x50ม.     -     -     - 245,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ลงหนิคลุกซอยนางบญุถึงบา้น สาธารณูปโภค ยาว200 ม. ได้รับความ อบต.
นายศรี หนิอ่อน หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมท่อ 2 จุด สะดวก นอกเมือง

๒๓๖ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      -     - 700,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เอก พอกจันทร์ถึงแยกคสล. สาธารณูปโภค ยาว200ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน ท่อระบายน้ า 3 จุด สะดวก กองช่าง

๒๓๗ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.      -      -      - 980,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายประสิทธิ ์ หมู่ 21 สาธารณูปโภค ยาว300 ม.ท่อ ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ระบายน้ า3จุด สะดวก นอกเมือง
๒๓๘ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง 4 ม.     -      -     - 280,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ศาลาคุ้มบ้านประ สาธารณูปโภค ยาว210 ม. ได้รับความ อบต.
สามแยก หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ2 จุด สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

    ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๒๓๙ ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน พัฒนาระบบ กว้าง4 ม.     -     -     -     - 400000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นางพรหมพรหมู่ 21 สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ2จุด สะดวก นอกเมือง

๒๔๐ ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน พัฒนาระบบ กว้าง4 ม.     -     -     -     - 400000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
นายหลอด หมู่ 21 สาธารณูปโภค ยาว 150 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ 2 จุด สะดวก นอกเมือง
241 ก่อสร้างถนนคสล.ส่ีแยก พัฒนาระบบ กว้าง 6 ม.     - 3,960,000 804,000 3,960,000 3,960,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

นางสอนถึงคุ้มบ้านยาง สาธารณูปโภค ยาว 1,200 ม./180 ม. ได้รับความ อบต.
หมู่ 21 ให้ได้มาตรฐาน วางท่อ 2 จุด สะดวก นอกเมือง

๒๔๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.80x1 ม.      - 200,000     -     -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอย 4  หมู่ 22 สาธารณูปโภค ระยะทาง 60 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง
๒๔๓ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.80x1 ม.     - 200,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยแก่นจันทร์ หมู่ 22 สาธารณูปโภค ระยะทาง 60 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๒๔๔ ก่อสร้างท่อระบายน้ า พัฒนาระบบ ท่อ ꬾ.80x1 ม.      -      - 787,000     -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยชมทุง่  หมู่ 22 สาธารณูปโภค ระยะทาง 60 ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๒๔๓ ก่อสร้างถนนคสล. พัฒนาระบบ กว้าง5 ม.      -      - 200,000      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยฤาษดี หมู่ 22 สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๒๔๔ ก่อสร้างถนนยกระดับพร้อม พัฒนาระบบ กว้าง5 ม.      - 200,000 464,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
วางท่อระบายน้ า สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
คสล. ซอย4/1 ม. 22 ให้ได้มาตรฐาน พร้อมท่อระบายน้ า สะดวก นอกเมือง

๒๔๕ ก่อสร้างถนนคสล.ยกระดับ พัฒนาระบบ กว้าง5 ม.      -      -      - 700,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย 7สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
ร้านค้าฝร่ัง หมู่ 22 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

๒๔๖ ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. พัฒนาระบบ ท่อระบายน้ า     -      - 1,000,000      -     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
เชื่อมระหวา่งซอย7 ซิต้ีแลนด์ สาธารณูปโภค คสล.ꬾ0.60ม. ได้รับความ อบต.
ถึงคุ้มร่วมใจ หมู่ 22 ให้ได้มาตรฐาน ยาว 400 ม. สะดวก นอกเมือง

๒๔๗ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ ท่อระบายน้ า      -     -      - 250,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ซอยร่วมใจ หมู่ 22 สาธารณูปโภค คสล.ꬾ0.60ม. ได้รับความ อบต.

ให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง
๒๔๘ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พัฒนาระบบ ท่อระบายน้ า      -      -   -     - 500,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอย 191 หมู่ 22 สาธารณูปโภค คสล.ꬾ0.60ม. ได้รับความ อบต.
ให้ได้มาตรฐาน ยาว 200 ม. สะดวก นอกเมือง

     งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
๒๔๙ ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อ พัฒนาระบบ กว้าง 5 ม.      - 600,000      -      -      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ระบายน้ าคุ้มหมู่บ้าน สาธารณูปโภค ยาว 100 ม. ได้รับความ อบต.
นิวแลนด์ซอย 2 ,3  หมู่ 22 ให้ได้มาตรฐาน สะดวก นอกเมือง

250 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย พัฒนาระบบ กว้าง5ม.ยาว     -     - 630,000 630,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ศรีพัฒนา 1 หมู่ 18 สาธารณูปโภค 210ม. ได้รับความ อบต.
 ให้ได้มาตรฐาน หนา0.15 ม. สะดวก นอกเมือง

รวม 8,120,000 56,569,000   86,340,000 86,183,000   78,885,000 

     งบประมาณ
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    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

1 ขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่สร้าง 1 แห่ง      -     - 150,000 150,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 1 ความเข้มแข็ง 5 จุด ล าโพง 4 อัน ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง
2 ขยายเขตหอกระจายข่าว เพือ่สร้าง 1 แห่ง      -      - 220,000 220,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

คุ้มโคกปลัดเมืองใหม-่คุ้ม ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.
หมู่บ้านสินธร หมู่ 2 ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

3 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพือ่สร้าง ทัว่หมู่บ้าน      -      - 150,000 150,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 4 ความเข้มแข็ง 1 แห่ง ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง
4 ติดต้ังหอกระจายข่าว เพือ่สร้าง ทัว่หมู่บ้าน      -      - 150,000 150,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 6 ความเข้มแข็ง 1 แห่ง ได้รับความ อบต.
ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

5 ติดต้ังเคร่ืองเสียง เพือ่สร้าง ทัว่หมู่บ้าน      -      - 73,000 73,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หอกระจายข่าว หมู่ 10 ความเข้มแข็ง 1 แห่ง ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
     3 .ยุทธศาสตร์อาชีพมั่งคงชุมชนเข้มแข็ง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ
6 ขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่สร้าง 5 จุด      -      - 100,000 100,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 15 ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.
ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

7 ขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่สร้าง 5 จุด      -      - 100,000 100,000      - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 16 ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง
8 ขยายเขตเสียงตามสาย เพือ่สร้าง 1 แห่ง      - 150,000 150,000 150,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 20 ความเข้มแข็ง 5 จุด ล าโพง 4 อัน ได้รับความ อบต.
ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

9 ส่งเสริมอาชีพผลิตเม็ดพันธุ์ เพือ่สร้าง 1 โครงการ      -     - 150,000 150,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
ข้าว หมู่ 12 ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง
10 เจาะน้ าบาดาล เพือ่สร้าง 1 หมู่      -     - 33,000 33,000     - 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง

หมู่ 13 ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.
ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง

11 อบรมกลุ่มเกษตรกร เพือ่สร้าง 1 หมู่      -     - 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ท าให้ประชาชน กองช่าง
หมู่ 15 ความเข้มแข็ง ได้รับความ อบต.

ให้ชุมชน สะดวก นอกเมือง
รวม 0 150,000 1,326,000 1,326,000 50,000
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