
หนาที่ 3

แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปา
หมูบาน  หมูที่ ๑๒  
บานกะทม

เพื่อใหราษฎรมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

3,500  เมตร       -       - 500,000       -       - ความยาว
แนวเขตทอ
สงน้ําประปา
 3,500  

เมตร

ราษฎรมีน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

2 กอสรางหองน้ําภายใน
องคการบริหารสวน
ตําบลเฉนียง

เพื่อใหมีหองน้ําไว
บริการประชาชนมา
ติดตอราชการ

1  หลัง       -       -       - 500,000       - หองน้ํา ประชาชนมี
หองน้ําไวใช
บริการ
ประชาชนอยาง
เพียงพอ

กองชาง

           1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน และการทองเที่ยว

2. โครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑

องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัด 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุนและการทองเที่ยว



หนาที่ 4

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

3 ปรับปรุงขยายเขต
ประปา  ม.6

เพื่อใหราษฎรมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

3,000  เมตร       -       - 500,000 500,000 500,000 ความยาว
แนวเขตทอ
สงน้ําประปา
 3,000  

เมตร

ราษฎรมีน้ําใช
ในการอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

4 ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติพรอมระบบ
ไฟฟาและเครื่องเสียง

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เฉลิมพระเกียรติใหมี
สภาพพรอมใชงานไดดี

1  แหง       -       -       - 400,000       - 1  แหง มีอาคาร
หอประชุม
พรอมใชงาน

กองชาง

5 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
1 ถึง หมูที่ 6

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง

6 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
4 ถึง หมูที่ 3

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง



หนาที่ 5

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

7 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
14  ถึง หมูที่ 16

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง

8 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
6  ถึง หมูที่ 11

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง

9 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
11  ถึง หมูที่ 5

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง

10 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
17  ถึง หมูที่ 15

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง



หนาที่ 6

เปาหมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ

โครงการ)
(KPI)

11 ไฟฟาสองสวางเสนทาง
ระหวางหมูบาน หมูที่ 
15  ถึง หมูที่ 9

เพื่อใหมีไฟฟาสอง
สวางระหวางสัญจร
เวลากลางคืน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวนโคมไฟฟา
สองสวาง

      -       -       - 100,000 100,000 จํานวนโคม
ไฟฟาสอง

สวาง

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน  และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

กองชาง

12 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ซอย ปอง
ซีเมนตบล็อค  ม. 19

เพื่อใหราษฎรมีน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

ยาว 700  เมตร       -       -       - 500,000       - ยาว 700  
เมตร

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

13 ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก  กม. 4  ม.13

เพื่อใหราษฎรไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วภายในหมูบาน

 4 x 270 เมตร       -       -       - 350,000       - ความยาว
ถนน

ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในตําบล

กองชาง


	ผ.02

