
แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางระบายน้้าใน
หมู่บา้นจากบา้นนายสม
เพยีร  ถึงดี  ถึงสามแยก
บา้นนายธ้ารง  ศรกล้า  ม.1

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  และการระบาย
น้้าได้ดี สะดวกต่อการ
สัญจร

ยาว 500  เมตร       - 317,000         500,000         500,000              - ความยาว
รางระบาย
น้้า 500  
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที1่

2 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น
นายยอด  สมถวิลถึงบา้น
นางสุรภ ีบญุสุยา  ม. 1

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3  x 250   
เมตร         
พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า

      -       -       - 450,000              - ความยาว
ถนน  250 
 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที2่

           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว

2. โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมือง  จังหวดัสุรินทร์

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทนุและการทอ่งเที่ยว
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

3 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนายสมชาย แก่นงาม
ถึงบา้นนายสันติ เสาสูง ม.1

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3.00 x 500 
เมตร  พร้อมวาง

ทอ่

      -       -       -       - 900,000     ความยาว
ถนน 500  
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที3่

4 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนายทงิ  หลักแหลม ถึง
บา้นนายเพิ่ม  เจิมทอง  ม.1

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x 75  เมตร   
   พร้อมวางทอ่

ระบายน้้า

      -       -       -       - 135,000     ความยาว
ถนน  75  
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที4่

5 ขุดลอกหนองบา้นโชค เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าไว้
ใช้อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร

1  แหง่       -       -       -       - 350,000     1  แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค
และเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง  
ล้าดับที5่

6 ปรับปรุงถนน  คสล. จาก
แยกบา้นนางพรเพญ็  ศร
กล้า  ถึงหน้าวัดบา้นเฉนียง 
หมู่  1 โดยการเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟลัท์
คอนกรีต

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บา้น

5 x450  เมตร 876,000              -       -       -       - ความยาว
ถนน  450 
 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

7 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
ศูนย์เด็กเล็กวัดบา้นเฉนียงสู่
รพสต.  เฉนียง  ม.1

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4  x 700  เมตร  385,000 
(60:385,000) 
(59:385,000) 
(58:385,000)

 385,000 
(60:385,000) 
(59:385,000) 
(58:385,000)

      -       -       - ความยาว
ถนน  700 
 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างใน
หมู่บา้นทั้ง  3  คุ้ม  ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการ
สัญจรในเวลากลางคืน

20  จุด 160,000       -       -       -       - โคมไฟฟา้
ส่องสว่าง 
20  จุด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรและ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บา้น ม. 2

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ภายในหมู่บา้น

ยาว  1,200 
เมตร

570,000              -       -       -       - รางระบาย
น้้ายาว 
1,200  

เมตร

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนายโสภณ  เงางาม  
ถึงคลองชลประทาน  ม.2

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

 4 x 800   เมตร  400,000  
(60:400,000)

400,000               -       -       - ความยาว
ถนน  800 
 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

11 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
แยกใกล้บา้นนายบ้ารุง ปรี
สงค์ ม. 2 เชื่อมบา้นเฉนียง 
 ม.1

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x  550  เมตร       -       - 300,000         500,000        200,000     ความยาว
ถนน  550 
 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง      
ล้าดับที2่

12 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนายมนูญ งามมาก ถึง
คลองชลประทาน  ม.2

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

 5 x  960  เมตร       -       -       -       - 2,070,000     ความยาว
ถนน 960 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที4่

13 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
ประเดิมชัย  ม.2

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 244 เมตร       -          133,000       -       -       - ความยาว
ถนน  244 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง      
ล้าดับที1่

14 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น ม.2

เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ

1  แหง่       -       -       -       - 200,000        1  แหง่ ประชาชนมีน้้าไว้
ใช้อุปโภค

กองช่าง   
ล้าดับที่ 5
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

15 ก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อม
ทางเข้าหมู่บา้น  ฝ่ังทศิเหนือ
 ม.2

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

พื้นที่รวม264 
ตร.ม.

      -       -       - 100,000                  - ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที3่

16 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ต่อเนื่องจากบา้นนายฤกษ ์ 
สร่ายหอม  ม. 3  เชื่อม ต.
เทนมีย์  พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 687  เมตร 475,000 475,000       -       -       - ความยาว
ถนน 687  
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
บา้นนายหอม  ลวงลายทอง 
 ม.3  -  เชื่อมต้าบลเทนมีย์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต้าบล

6 x1,600  เมตร       -       - 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง       
    ล้าดับที่1

18 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางสลิ  มียิง่  เชื่อม 
บา้นนายเสมอ  หอ่ทรัพย์  
ม.3

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x350  เมตร 
 พร้อมวางทอ่

      -       -       - 300,000       - ความยาว
ถนน 350 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง       
    ล้าดับที่2
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19 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
ส่ีแยกนานางราวี  ถึงบา้น
นายอาย  สีหยดยอ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

6x 2,000  เมตร       -       -       -       - 800,000 ความยาว
ถนนดินลง
หนิคลุก

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที3่

20 ขุดลอกหนองล้าปกุ  ม.3 เพื่อเก็บกักน้้าในการ
อุปโภคบริโภค และ
แหล่งน้้าดิบในการ
จัดท้าน้้าประปา

1 แหง่       -       - 400,000       -       - 1 แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง  
ล้าดับที4่

21 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน
ลงหนิคลุก  จากบา้นนาย
เดือน สุดตลอด -ม.3  
เชื่อมต้าบลเทนมีย์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

6  x 1,200  
เมตร

      -       -       -       - 450,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที5่

22 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนางมัณทนา ศรีไสว-  
หนองสก็วน  ม.4  พร้อม
วางทอ่ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 260  เมตร 185,000    
(60: 185,000)

185,000    (60: 
185,000)

      -       - 300,000 ความยาว
ถนน 260 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที5่
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23 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางเชียร -บา้นนาง
เอือม  สุไต้ทอน  ม. 4 
พร้อมวางทอ่ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 250    เมตร       - 187,400      
(60: 187,400)

      -       - ความยาว
ถนน 250 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนางมาลี  ยิง่ชูชื่น   ซ. 
 สนวน 5  ม.  4  เชื่อมต่อ
บา้นละเบกิ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 250  เมตร       -       - 600,000 ความยาว
ถนน 250 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที1่

25 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้ม
ยางหน้าบา้นนายวิเชียร  -
ถึงคลองสวยน้้าใส  ม.4

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 60 เมตร       -       - 144,000       - ความยาว
ถนน 60 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที2่

26 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนางฐิติวัลค์ -  หนองสต็
วน  ม.4

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 300  เมตร       -       -       - 450,000 450,000 ความยาว
ถนน 300 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3
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27 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
หน้าบา้นนางทองเรียน  นาม
เขต-ถึงถนนลาดยาง  ม.4  
พร้อมหชู้างและวางทอ่
ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 50  เมตร       -       -       - 150,000       - ความยาว
ถนน 50 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที่ 4

28 ซ่อมแซมทอ่ประปาภายใน
หมู่บา้นที่มีอยูเ่ดิมและ
เพิ่มเติมบางซอยที่ยังไม่มี 
ม.5

เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ทอ่ประปา 261,000       -       -       -       - ความยาว
ทอ่ประปา

ราษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
สระสก็วน  ม.5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x66   เมตร       - 130,000       -       -       - ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนน คสล.  แยก
บา้นนายช่วง  มีมั่น  - บา้น
นางอาภสัรา  พะมะลัย  ม.5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x160   เมตร       - 422,000       -       -       - ความยาว
ถนน 160  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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31 ก่อสร้างถนน คสล.  คุ้ม
เปี่ยม จากบา้นนางสมพกัตร์
  อินวันนา  ถึงบา้นนางดวง 
 เสาะหายิง่  ม.5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 300    เมตร       - 396,000       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนคุ้มตราด  จาก
สนาม  กีฬา-ถนน  คสล. 
เก่า  คุ้มตราด  ม.5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x154   เมตร       -       - 462,000       -       - ความยาว
ถนน 154  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1

33 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
 ม.5

เพื่อประกอบกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บา้น

1  หลัง       -       -       - 500,000       - 1 หลัง ราษฎรมีที่
ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บา้น

กองช่าง     
ล้าดับที่ 2

34 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
บา้นนายเจตนา  สมดัง (คุ้ม
เวียย)  ม.5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 200    เมตร       -       -       - 300,000 300,000 ความยาว
ถนน 200  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่  3
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35 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้ม
เปี่ยม  ซ. สวนเกษตร  ม. 5

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4x 180  เมตร       -       -       -       - 432,000 ความยาว
ถนน 180  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 4

36 ขยายถนนในหมู่บา้น  ถนน
ราษฎร์สัมพนัธ์ 2 ข้าง  ข้าง
ละ 1.00 ม.

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

ข้างละ 1x 700  
 เมตร

      -       -       -       - 420,000 ความยาว
ถนน 200  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที่ 5

37 เสียงตามสาย  ม.6 เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับรู้

2   แหง่ 150,000       -       -       -       - เสียงตาม
สาย 2  แหง่

ราษฎรได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
ต่างๆ

กองช่าง

38 ก่อสร้างรางระบายน้้าเส้น
กลางหมู่บา้น  ต่อเนื่องถึง
ประปาหมู่บา้น  ม.6

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
บา้นเรือนและถนน

ยาว  150  เมตร       - 300,000       - 300,000       - ความยาว
ถนน 150 

เมตร

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง  
ล้าดับที4่
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39 วางทอ่ระบายน้้าจากบา้น
นายนวด บญุญัติ ถึงประปา
หน้าหมู่บา้น ม.6

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ภายในหมู่บา้น

2  จุด 153,000       -       -       -       - 2 จุด ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

40 วางทอ่ระบายน้้าจากหน้า
ประปา  ม.6  ถึงสะพานทศิ
ใต้หมู่บา้น  พร้อมบอ่พกั

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ภายในหมู่บา้น

ยาว 125  เมตร       - 200,000       -       -       - ความยาว 
ของทอ่   

125  เมตร

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนน  คสล.เชื่อมต่อ
จากบา้นนายสุธี  ถึงสาม
แยกปา่โคกกรอน  ม.6

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 500  เมตร 80,000       -       - 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3

42 ก่อสร้างร้ัวตาข่ายล้อมรอบ
ศาลากลางหมู่บา้นพร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์  ม.6

เพื่อใหม้ีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ยาว  200  เมตร       -       - 450,000       -       - ร้ัว ชุมชนมีความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1
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43 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
จากกระทอ่มนายล้อม  สุม
หรัิญ  ถึงสามแยกปา่โคก
กรอน  ม.6

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 300  เมตร       - 112,000 
(60:112,000)

      -       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

44 ขยายเขตไฟฟา้จากบา้น
นายทวีศักด์ิ  จันทร์น้อย  
ถึงสามแยกปา่โคกกรอน  
ม.6

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างเพยีงพอและ
ทั่วถึง

ยาว 500  เมตร       -       -       -       - 250,000 ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง  
ล้าดับที่ 5

45 ปรับปรุงทอ่ส่งน้้าประปา
หมู่บา้นหมู่ที่ 6 บา้นตาแก

เพื่อปรับปรุงทอ่ส่ง
น้้าประปาใหส้ามารถ
ได้งานได้ตามปกติ

ระยะทางปลีะ 
10,000 เมตร

- - 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ทอ่ส่งน้้าปี
ละ 10,000
 เมตร

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการ
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน  คสล.ภายใน
โรงกรอง  น้้าประปา หมู่ที่ 
6 บา้นตาแก

เพื่อใช้สัญจรไปมา 
รอบโรงกรองและเกิด
ความสะดวกสบาย
และปลอดภยั

- - 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ถนน

ประชาชนมี
ถนนในการใช้
สัญจรได้อย่าง
รวดเร็วและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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47 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในโรง
กรอง  น้้าประปา หมู่ที่ 6 
บา้นตาแก

เพื่อใหเ้กิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยและ
ปลอดภยั

1 แหง่ - - 100,000 100,000 100,000 1  แหง่ โรงกรองน้้ามี
ความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

48 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 6

เพื่อเปน็แหล่งดิบใน
การผลิตน้้าประปา

เพื่อเจาะบาดาล 
ประปาหมู่ที่ 6 
และจัดซ้ือปั๊ม

ซับเมิสร์ จ้านวน 
1 ชุด  พร้อม

ตู้ควบคุม

      - 100,000       -       -       - 1 แหง่ ราษฎรมี
น้้าประปาใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

49 เสริมผิวทางแอสฟลัท ์ ติ
กคอนกรีตจากถนนลาดยาง
ทาง ม. 6 บา้นตาแก  
สายตาแก -สร็อม

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

กว้าง 6       - 510,000       -       -       - ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง 
ล้าดับที2่

50 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
ไผ่ล้อม- ถึงถนนคอนกรีต
บา้นนายสมจิต  ศาลาน้อย 
ม.7

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x400เมตร - - 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 400
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที1่

หน้าที่ 61



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

51 ก่อสร้างถนน  คสล. จาก
จุดเชื่อมถนนเจ็ดสิบ -
จุดเชื่อมสกร็อมข้างบา้น
นายปราสาท  วรัมมานุสัย 
ม.7

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x200เมตร       -       -       -       - 400,000 ความยาว
ถนน 200

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3

52 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนาย     กูเ้กียรติ  บวั
งาม  ม.7  จดทางบา้น  
สกร็อม  ม.10

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 350  เมตร 385,000 385,000       -       -       - ความยาว
ถนน 350 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนน  คสล.          
 ซอยพอ่พรามหณ์ -  
ถนนลาดยาง  สาย  214  
ม.7

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างหมู่บา้น

5 x 400  เมตร       - 497,000       - 400,000 400,000 ราษฎรได้รับ
ความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บา้นและ
ระหว่าง
หมู่บา้น

กองช่าง กองช่าง  
ล้าดับที่ 2

หน้าที่ 62



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

54 ก่อสร้างรางระบายน้้าจาก
บา้นนายเทยีน  นามเพราะ -
 ถึงบา้นนางวรากร  แนบ
ทางดี  ม.8

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ภายในหมู่บา้น

ยาว 150  เมตร 285,000 
(60:285,000)

285,000 
(60:285,000)

      -       -       - รางระบาย
น้้ายาว  

150  เมตร

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

55 รางระบายน้้าจากบา้นนาง
พวน  แนบทางดี-ศาลาพกั
ริมทาง  ม.8

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

0.40 x 1,500  
เมตร

712,500 
(60:712,500)

712,500 
(60:712,500)

400,000 400,000       - ความยาว
รางระบาย

น้้า 1,500  
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง 
ล้าดับที1่

56 ก่อสร้างถนน  คสล.เส้นปา่
กระทม  ม.8  เชื่อม ม.18 
บา้นละเอาะ(คุ้มกะทม)

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 300  เมตร       -       -       - 450,000 450,000 ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที2่

57 ยกระดับถนนดินลงหนิคลุก
จากคลองชลประทาน ม.8
 -คุ้มจะแกแสรง  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 300  เมตร       -       -       -       - 120,000 ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที3่

หน้าที่ 63



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

58 ก่อสร้างถนน  คสล.หน้า
บา้นนางวันวิสา  ค้านุ  ม.8

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 100  เมตร       -       -       -       - 240,000 ความยาว
ถนน 100  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที4่

59 วางทอ่ระบายน้้าจากสาม
แยกหน้ารีสอร์ทผกาทพิย์ 
ถึงศาลากลางหมู่บา้น  ม.9

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ภายในหมู่บา้น

200  เมตร 171,000 
(60:171,000)

      -       -       -       - ทอ่ระบายน้้า
  200  เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

60 ปรับปรุงถนนทางหมู่บา้น
กรอนทางเข้าหมู่บา้นนาย
สุริยะ  ลายทอง  ถึงหน้า
บา้นนายปรีชา  บญุศิริ  หมู่
 9 โดยเสริมผิวจราจรพารา
เอสฟลัทติ์กคอนกรีต

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บา้น

ท้าการลาดยาง
วางทอ่ระบายน้้า
และทอ่ข้ามทาง  
จ้านวน  4  จุด 
ระยะทาง 6  x 
650  เมตร

755,500 755,500       -       -       - ความยาว
ถนน 6 
x650  เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน  คสล. จาก
บา้นนาย   สมบท  มณฑา
ทอง ม.9  ถึงเขตบา้นดงมัน 
 พร้อมวางทอ่ระบายน้้า  4 
 จุด

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 300  เมตร       - 900,000 
(60:211,500)

      -       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

62 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนายนภดล  ศรีนาค  
ถึงคลองส่งน้้าชลประทาน  
ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

ระยะทาง 160 
เมตร

      -       -       -       - 480,000 ความยาว
ถนน 150  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที4่

63 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนายคิด  เจือจันทร์  ถึง
แยกทศิใต้หมู่บา้น  ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 150  เมตร 360,000 ความยาว
ถนน 150  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1

64 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนายประเดิม  ดมอุน่ดี 
 ถึงบา้นนายเยือ้น  บวัศรี  
ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x150 เมตร       -       - 270,000       - ความยาว
ถนน 150  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที3่

65 ขยายเขตไฟฟา้จากบา้นนาย
เหอื  จิตรสมบติั  ถึงหน้าวัด
บา้นกรอน  ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

      -       - 270,000 ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที5่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

66 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
หน้าวัด บา้นกรอนถึงหลังวัด
  พร้อมทอ่ลอด 3 จุด  ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 190  เมตร       -       - 400,000 200,000 ความยาว
ถนน190 ม.

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 2

67 ถนน คสล.  จากบา้นนางดี 
 แถบเดียว  ถึงบา้นนางผุย 
 หา้วหาญ  ม.10

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5  x173  เมตร 211,500 
(60:211,500)

      -       -       - 519,000 ความยาว
ถนน 173 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 4

68 ก่อสร้างรางระบายน้้าจาก
บา้นนายล้อม  สุมหรัิญ –
นายนี  ศรีแย้ม  (ซ.ประชา
สามัคคี  2) ม.10

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน
ของประชาชนใน
หมู่บา้น

ระยะทาง  137 
เมตร  พร้อมบอ่
พกั

- 280,000       -       -       - ความยาว
รางระบายน้้า

ปอ้งกันน้้าทว่ม
บา้นเรือนของ
ประชาชนใน
หมู่บา้น

กองช่าง

69 ยกระดับถนนดินลงหนิคลุก
จากหนองกระเจียด   ม.10 
 ถึงแยกไปบา้นนาสมคุ้ม
กรวด  ม.17 พร้อมทอ่
ระบายน้้า 1 จุด

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 300  เมตร       -       - 150,000 ความยาว
ถนน 300 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

70 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย
จัดสรร  ม.10

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5  x750 เมตร       -       - 300,000 300,000 300,000 ความยาว
ถนน 750

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง     
ล้าดับที2่

71 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
ฝาปดิจากบา้นนางสมพร  
ศรีสด – หนองสกร็อม ม.10
  พร้อมบอ่พกั

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน
ของประชาชนใน
หมู่บา้น

ระยะทาง 157  
เมตร

- - - 314,000 - ระยะทาง 
157 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3

72 ยกระดับถนนดินลงหนิคลุก
จากบา้นนายทรัพย์  โสภา  
ถึงบา้นนางประภาศรี  อยู่
ยอด  ม. 10 พร้อมวางทอ่ 
2 จุด

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4  x 509เมตร 154,000 
(60:154,000)

      -       -       - 200,000 ความยาว
ถนน 509 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง     
ล้าดับที5่

73 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางสุทน  สังโสมา  ถึง
สามแยกบา้นนายมนูญ  ศรี
ไสว  ม. 11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 100  เมตร 300,000 
(60:176,000)

      -       -       -       - ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

74 ก่อสร้างรางระบายน้้าและ
วางทอ่ ซอยศิริไลย์  ม. 11

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน

ยาว  188  เมตร       - 376,000       -       -       - รางระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอยรุ่ง
อรุณ  ม.11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x 80  เมตร       - 158,000 
(60:113,000)

      -       -       - ความยาว
ถนน 80

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นละเบกิ ม.11  ถึงคุ้ม
สนวน (บา้นปราสาท  ม.4)

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 300  เมตร       -       - 450,000 450,000       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที1่

77 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย
สนธยา พร้อมทอ่ระบายน้้า 
 ม.11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 155  เมตร       -       -       - 372,000       - ความยาว
ถนน 155  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที2่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

78 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ทางเข้าบา้นนายวิทวัตร  ทิ้ง
สุข    ม.11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x 46  เมตร - 82,000 - - - ความยาว
ถนน 46 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

79 ขุดลอกหนองกันตุม  ม.11 เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้
อุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร

2 ไร่ ลึก  3  เมตร       -       -       -       - 400,000 1 แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
ในการเกษตร
และเล้ียงสัตว์

กองช่าง   
ล้าดับที4่

80 ปรับปรุงหอกระจายข่าว  
ม.11

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารมากขึน้

1 แหง่       -       -       - 400,000 1  แหง่ ราษฎรได้รับรู้
ข่าวสารการ
ประชาสัมพนัธ์
ต่างๆได้อย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีสุข 
 ม.11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x91 เมตร       -       -       - 170,000       - ความยาว
ถนน 91 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

82 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่ง
อรุณ  2 ม.11

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x96.50  เมตร       -       -       - 175,000       - ความยาว
ถนน 96.50
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

83 ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหนอง
น้้า  ม.11

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
รอบหนองน้้าเพื่อให้
เกิดความสวยงามเปน็
ระเบยีบเปน็ที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

1 แหง่       -       -       - 100,000       - 1 แหง่ ราษฎรมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

84 ลงหนิคลุกรอบหนองละลม 
 ม. 12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x600 เมตร 300,000       -       -       -       - ความยาว
ถนน 600  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

85 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
พาราแอสฟสัทติ์กคอนกรีต
เส้นกลางหมู่บา้น (ซอย
จันทร์โอชา) ม.12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

6 x 520 เมตร 1,740,000       -       -       -       - ความยาว
ถนน 520 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

86 ก่อสร้างถนน  คสล. บา้น
นายเดือน -  นางอุดม  
พร้อมวางทอ่  ม.12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x300  เมตร       - 297,000       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

87 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง  
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
เวลาสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน

20 จุด       - 170,000       -       - โคมไฟฟา้
ส่องสว่าง  
20  จุด

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภยัใน
การสัญจรเวลา
กลางคืน

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนน  คสล. คุ้มโคก
บวัไรย์ ม.12 - บา้นตาอ้า 
ม.16  พร้อมวางทอ่

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x300  เมตร       - 500,000 400,000       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที1่

89 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้ม
สวาย  ม.12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x120  เมตร       -       - 360,000       - ความยาว
ถนน 120  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที2่
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90 ขุดลอกสระหนองกะคบ  ม.
12

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร

1  แหง่       -       - 400,000       - 1  แหง่ ราษฎรได้รับ
บริการน้้า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

กองช่าง  
ล้าดับที3่

91 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้มกะ
คบ ม.12 - เชื่อมคุ้มตราด

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 240  เมตร       -       -       - 400,000 320,000 ความยาว
ถนน 240

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที4่

92 ขุดลอกสระหนองกะทม  ม.
12

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร

2  ไร่       -       -       -       - 400,000 1  แหง่ ราษฎรได้รับ
บริการน้้า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

กองช่าง  
ล้าดับที5่

93 ก่อสร้างถนน  คสล.  บา้น
เสาวณี    ปจัจภาเภท  -  
บา้นนายสมหมาย     ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3x300  เมตร 247,500       -       -       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

หน้าที่ 72



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

94 ยกระดับถนน  คสล.  พร้อม
รางระบายน้้า ฝา คสล. 
ซอยหนองเต่ารวมใจ 1- 
หน้าโรงเรียนบา้นหนองเต่า 
ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และปอ้งกันน้้าทว่ม

5 x500  เมตร 800,000 800,000       -       -       - ความยาว
ถนน 500 
เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น 
และการระบาย
น้้าได้ดี

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
ออดแอร์-  บา้นนายชูศักด์ิ  
บญุรอด  ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 500  เมตร       - 550,000       -       -       - ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนน  คสล. พร้อม
วางทอ่ลอด  บา้นนางญาดา 
 พชินารี   ม.13  เชื่อมลาด
ยางบา้นสายบา้นหว้ยราช-
กรอน

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 500  เมตร       -       - 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1

97 ยกระดับดินลงหนิคลุก  
บา้นนายเปล้ือง ดุมนิล - 
นายเพยีร  ยอดรัก  ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 400  เมตร       -       -       - 160,000       - ความยาว
ถนน 400  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 2
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98 ยกระดับถนน  คสล.  พร้อม
รางระบายน้้า ฝา คสล.  
หน้าโรงเรียนบา้นหนองเต่า
 -บา้นนางปิ่น  ดุมนิล   ม.
13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 500  เมตร       -       -       - 600,000 600,000 ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3

99 ก่อสร้างถนน คสล.  บา้น
นางมะลิ  งามเยีย่ม - บา้น
นายศิลป ์ ไชยดี  ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4x 500  เมตร       -       -       -       - 400,000 ความยาว
ถนน 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 4

100 ยกระดับถนนลงหนิคลุก  
พร้อมทอ่ลอด  บา้นนายเด
ชา ผิวขาว  ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4x 300  เมตร       -       -       -       - 120,000 ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 5

101 ก่อสร้างถนน  คสล. ข้าง
ส้านักงานจัดหางานสุรินทร์ 
 ม.13

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 80  เมตร       -       -       - 120,000       - ความยาว
ถนน 80  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

หน้าที่ 74



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

102 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้มเซ็ม
 (ต่อเนื่อง)  ม.14

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x1,000  เมตร 367,000 367,000 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 1000

  เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 3

103 ก่อสร้างถนน คสล.  คุ้ม
เสม็ด ต่อเนื่องเชื่อมลาดยาง
 พร้อมวางทอ่ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x100 เมตร       - 330,000       -       -       - ความยาว
ถนน 100  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนน  คสล.  คุ้มตา
โต๊ด (ต่อเนื่อง)  ม.14

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x300  เมตร       - 369,000       -       -       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

105 เสียงตามสาย  ม.  14 เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ใหป้ระชาชนได้รับรู้

1  แหง่       -       - 100,000       -       - 1  แหง่ ราษฎรได้รับรู้
ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
ต่างๆอย่างทั่วถึง

กองช่าง  
ล้าดับที่ 1

หน้าที่ 75
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

106 ขุดลอกหนองตาน็วง  ม. 14 เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และเล้ียงสัตว์

1  แหง่       -       -       - 400,000 1  แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง   
ล้าดับที่ 2

107 ขุดลอกหนองเซ็ม  ม.14 เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และเล้ียงสัตว์

1  แหง่       -       -       - 400,000 1  แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง   
ล้าดับที่ 4

108 ขยายเขตไฟฟา้จากคุ้มเซ็ม  
ม.14  เชื่อมต้าบลเทนมีย์

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

ยาว       -       -       -       - 250,000 ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
และเพื่อความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง   
ล้าดับที่ 5

109 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสว่าง
ภายในหมู่บา้น    หมู่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภยัยิง่ขึน้

30  จุด 450,000       -       -       -       - โคมไฟฟา้  
30  จุด

ราษฎรได้ความ
รับความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภยัใน
การสัญจรใน
เวลากลางคืน

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

110 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางวิมล  ทพิย์ประโคน
  -นางเย็น  หาญสูงเนิน  
พร้อมวางทอ่  ม.15

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3.50 x 105  
เมตร

- 242,000 - - - ความยาว
ถนน 105  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น

กองช่าง

111 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย  
ม.15

เพื่อราษฎรได้รับรู้
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

1  แหง่       - 100,000       -       - - เสียงตาม
สาย 1  แหง่

ราษฎรได้รับรู้
ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางสุเพยีบ  แพงเจริญ
 -  หว้ยตร็อบ  ม.15

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5  x166 เมตร       - 499,000       -       -       - ความยาว
ถนน 166  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที1่

113 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยนาย
บญุเล้ียงจากส่ีแยกบา้นนาง
อุทยั ขัมถม  หมู่ 15 -บา้น
กรอน

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

6 x360เมตร       -       - 400,000 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 360  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที่ 2
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ผลที่คาดว่าจะ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

114 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจาก
บา้นนางบวัลอย  บปุผา  
ถึงบา้นนายค้าแหง  คิดชนะ 
 ม.15

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่งถึงและเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 900 
เมตร

      -       -       - 450,000       - ระยะทาง 
900  เมตร

ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง   
ล้าดับที3่

115 ซ่อมฝายหว้ยตร็อบ  ม.15 เพื่อใช้เก็บกักน้้าทาง
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์

4  แหง่       -       -       -       - 400,000 4 แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง  
ล้าดับที่ 4

116 ขุดลอกหว้ยตร็อบจากสาย
ถนนระไซร์  ม.15 - ปอย
ตะแบง  ต้าบลนาบวั

เพื่อใช้เก็บกักน้้าทาง
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์

1 แหง่       -       -       -       - 400,000 1 แหง่ ราษฎรมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง  
ล้าดับที่ 5

117 ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น
นายสมบติั  เจนขบวน  ถึง
บา้นนายวิสันต์  สุตาวดี  ม.
16

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 2,000 เมตร 1,375,000     
    งบในข้อบญัญ
ติ 119,000 
ยาว 43 เมตร

      -       - 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 2,000

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง 
ล้าดับ2

หน้าที่ 78



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

118 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนายกวน  ทิ้งสุข  ถึง
ลาดยาง  ม.16

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 1,000 เมตร 687,500งบใน
ข้อบญัญติ 

135,000 บาท 
 ยาว 49  เมตร

      -       - 400,000 400,000 ความยาว
ถนน 1,000

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที3่

119 ก่อสร้างถนน  คสล.สาย
บา้นนายไสว  ถึงสามแยก
โคกปราสาท  ม.16

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

6x 120  เมตร - 237500    งบ
ข้อบญัญัติ

159,000 บาท  
ยาว 53  เมตร

432,000       -       - ความยาว
ถนน 120 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง  
ล้าดับที1่

120 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก 
ศพด. บา้นตาอ้า  ถึง
ถนนลาดยาง  ม.16

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x46  เมตร - 140,000       -       -       - ความยาว
ถนน 46 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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(ผลผลิตของ
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121 ถนน  คสล.  คุ้มปอยตะแบง
 -  คุ้ม    นาสม  ม. 17

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 348  เมตร 492,750 
(60:492,750) 
 งบข้อบญัญัติ 

254,000บาท  
ยาว 93 เมตร

800,000 
(61):492,750) 
(60:492,750) 

งบข้อบญััติ 
209,000  บาท 
 ยาว 70  เมตร 

บรรจุป ี62

350,000       -       - ความยาว
ถนน

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  
บา้นเรือนของ
ราษฎร

กองช่าง    
ล้าดับที1่

122 วางทอ่ระบายน้้าจากปาก
ทางถึงบา้นนายพนุ  เพยีร
ชอบ  หมู่ 17

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ไปมาภายในหมู่บา้น

ยาว 62 เมตร 
พร้อมบอ่พกั

- 178000      
'งบข้อบญัญัติ 

92,000  บาท 
จ้านวน 119 ทอ่น

- - ทอ่ระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง

123 ถนน คสล.จากบา้นนาง
นิตยา พกุแสนสุข -หนอง
ตราด ม.17

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 270  เมตร       -       - 648,000 ความยาว
ถนน 200  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที่ 2

124 ถนน คสล.ซอย กรวด 7  
ม.17

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 346  เมตร       -       -       - 350,000 350,000 ความยาว
ถนน 346  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง     
ล้าดับ 3

หน้าที่ 80



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

125 ไฟฟา้ส่องสว่างจากปากทาง 
 ถึง แยกวัดนาสม  ม.17

เพื่อใหร้าษฎรมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรเวลา
กลางคืน

จ้านวน 10  จุด       -       -       -       - 200,000 ความยาว
ถนน 200  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง     
ล้าดับ 4

126 รางระบายน้้าซอยเพยีรกล้า 
 ม.17

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน 
สะดวกต่อการสัญจร
ไปมาภายในหมู่บา้น

ระยะทาง 100  
เมตร

- - - - 200,000 รางระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและ
บา้นเรือน

กองช่าง   
ล้าดับที่ 5

127 ขยายเขตประปาภมูิภาค  
คุ้มกะทม  ถนนซอยสวนฟา้ 
 ม.18

เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ

ยาว 900  เมตร 180000 
ข้อบญัญัติ งบ 

200,000 บาท

      -       -       -       - ความยาว 
900  เมตร

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

128 ก่อสร้างรางระบายน้้าจาก
สามแยกบา้นนางมณีย์  
ผนึกทอง  ถึงวัดละเอาะกะ
ทมพฒันา  ม.18

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
และใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

ยาว 500 เมตร       - 487500
ข้อบญัญัติ 

316,000  บาท 
ความยาว 245 

เมตร

      -       - ความยาว
รางระบาย
น้้า 500  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง

หน้าที่ 81



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

129 ก่อสร้างถนน  คสล. ทศิ
ตะวันตกศูนย์ปฎบิติัธรรม
วัดกลาง (ต่อเนื่อง)  ม.18

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x 500 เมตร       - 458000          
   จ่ายขาดเงิน

สะสม งบประมาณ
 316,000  บาท
 ยาว 112  เมตร

      -       -       - ความยาว
ถนน 50  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง

130 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
แสงธรรม  2 ทศิใต้ศูนย์
ปฏบิติัธรรมวัดกลางบา้น
ละเอาะ  ม.18

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3.5 x 300 เมตร       -       - 350,000 350,000       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที่ 1

131 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้้า
พร้อมบอ่พกั ขยายไหล่ทาง 
ซอย รุ่งอรุณ  ม.18

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
บา้นเรือนและถนน

ยาว 1,500  
เมตร

      -       -       - 400,000 400,000 ยาว 1,500
  เมตร

ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  
บา้นเรือนของ
ราษฎร

กองช่าง   
ล้าดับที่ 2

132 ปรับปรุงยกระดับถนน  
คสล.  ซอยร่มย์ฤดี  จาก
บา้นนางอัน  ผ่องแก้ว  ถึง
บา้นนายบญุล้้า  วายโศรก  
ม.18

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3 x 300 เมตร       -       -       - 400,000       - ความยาว
ถนน 300  

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมาใน
หมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที3่

หน้าที่ 82



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

133 ก่อสร้างรางระบายน้้า  ซอย
ปอยปนัรัว 1 ปอยปนัรัว2  
ม.18

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
บา้นเรือนและถนน

      -       -       -       - 400,000 รางระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  
บา้นเรือนของ
ราษฎร

กองช่าง   
ล้าดับที่ 4

134 ไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น  ม.18

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ส่องสว่างใช้เวลา
สัญจรตอนกลางคืน
เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

จ้านวน  30  จุด       -       -       -       - 600,000 ไฟฟา้ส่อง
สว่าง  

จ้านวน 30 
 จุด

ราษฎรมีไฟฟา้
ส่องสว่างใช้
เวลาสัญจรใน
เวลากลางคืน

กองช่าง    
ล้าดับที่ 5

135 ขยายเขตประปาภมูิภาค  
จากบา้นนางชมัด  เกษรบวั 
 หมู่ที่ 19 ถึงบา้นนางเพลย 
 สุรัตน์  หมู่8

เพื่อใหร้าษฎรมีน้้าใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ

ยาว 800  เมตร 160,000 
ข้อบญัญัติ งบ 

200,000 บาท

      -       -       -       - ความยาว 
800  เมตร

ประชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

136 ก่อสร้างถนน  คสล.  จาก
บา้นนางชมัด  เกษรบวั  -  
บา้นนายสง่า  จันทบปุผา 
พร้อมวางทอ่  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 800 เมตร       - 449,000 
(60:449,000) 

งบข้อบญัญัติ 
299,000 บาท  
ยาว  124  เมตร

      -       -       - ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

หน้าที่ 83



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

137 ก่อสร้างถนน  คสล.จาก
บา้นนายเยิน  ริมหมู่ดี-ถนน
รอบนอกคุ้มบา้นจะแกแสรง 
 ม.19

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3.50 x 300 
เมตร

      - 288,500         
งบจ่ายขาดเงิน

สะสม 317,000
 บาท ยาว 159 

เมตร

      -       -       - ความยาว
ถนน  300 

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

138 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
ภายในหมู่บา้นจากสะพาน
โคกเพชรถึงบา้นนายนรินทร์
 แสนกล้า  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง  300  
เมตร

      -       - 160,000       -       - ระยะ
ทางการ
ขยายเขต

ไฟฟา้

ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างถัว่ถึง

กองช่าง   
ล้าดับที่ 1

139 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
ภายในหมู่บา้นจากบา้นนาย
สรุศักด์ิ  เจตนาดี  ถึงบา้น
นายธนัญกรณ์  แซ่ตัง  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง  280 
เมตร

      -       - 150,000       -       - ระยะ
ทางการ
ขยายเขต

ไฟฟา้

ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างถัว่ถึง

กองช่าง   
ล้าดับที่ 2

140 ขยายเขตไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
ภายในหมู่บา้นจากซอยร่วม
ใจพฒันา  ถึงบา้นนางฉมา
มาศ  กมลบรูณ์   ม.19

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง  220 
เมตร

      -       -       - 120,000       - ระยะ
ทางการ
ขยายเขต

ไฟฟา้

ราษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างถัว่ถึง

กองช่าง   
ล้าดับที่ 3
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

141 ไฟฟา้ส่องสว่างภายใน
หมู่บา้น ม.19

เพื่อใหร้าษฎรมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง

จ้านวน 40 จุด       -       -       - 400,000 400,000 40 จุด ราษฎรมีไฟฟา้
ส่องสว่างใช้
เวลาสัญจร
กลางคืน

กองช่าง   
ล้าดับที่ 4

142 ถนน คสล. ซอยร่วมใจ บา้น
นางชมัด เกษรบวัถึง นาย
สง่า จันทบปุผา  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

ระยะทาง  350 
เมตร  ระบคุวาม

กว้างด้วย

      -       -       -       - 400,000 ความยาว
ถนน 350 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง   
ล้าดับที่ 5

143 ก่อสร้างถนน  คสล. จาก
ศาลากลางหมู่บา้น  ถึง
คลองชลประทาน  ม.20

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 200  เมตร 220,000 
ข้อบญัญัติ 

งบประมาณ 
93,000  บาท  
ยาว 35 เมตร

      -       -       -       - ความยาว
ถนน  200 

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

144 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
พรประภา(ต่อเนื่อง)  ม. 20

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 100 เมตร 220,000  
ข้อบญัญัติ

งบประมาณ 
85,000 บาท  
ยาว 40  เมตร

      -       -       -       - ความยาว
ถนน  100 

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

145 เสริมสร้างยางพารา
แอสทลัทติ์คอนกรีต  ถนน
กรอนเหนือ 1   ม.20 
เชื่อมต่อบา้นกรอน ม.9

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 175  เมตร 350,000       -       -       -       - ความยาว
ถนน  175 

 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

146 ถมดินสระน้้าหน้าศาลา
หมู่บา้น หมู่ที่ 20

เพื่อปรับภมูิทศัน์พื้นที่
เพื่อใหม้ีใช้งาน

1  แหง่     
14x25x 8 เมตร

      - 350000   
ข้อบญัญัติ 

งบประมาณ 
287,000 บาท

      -       -       - 1  แหง่ มีพื้นที่ใช้งาน
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

147 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย
ร่วมใจพฒันา (ต่อเนื่อง)  
หมู่ที่ 20

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

3.50 x 78 เมตร       - 180000      
จ่ายขาดเงินสะสม 
 156,000 บาท 
 ยาว 76.50 เมตร

      -       - ความยาว
ถนน  78 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย
โคกเพชร (ต่อเนื่อง)

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

4 x 49  เมตร       - 112,000       -       -       - ความยาว
ถนน 49 

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที่ 1
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

149 วางทอ่ระบายน้้าถนนกรอน
เหนือ 1  ม.20

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน

ยาว 175 เมตร       -       - 350,000       -       - ทอ่ระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  
บา้นเรือนของ
ราษฎร

กองช่าง    
ล้าดับที่ 2

150 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ศาลากลางหมู่บา้น  ม.20

เพื่อใช้ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
กลางแจ้งของหมู่บา้น

10 x 30  เมตร       -       - 120,000       -       - 1 แหง่ ราษฎรมีพื้นที่
ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง     
ล้าดับที่ 3

151 วางทอ่ระบายน้้าถนนกรอน
เหนือ 2  ม.20

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนนและบา้นเรือน

ยาว 345 เมตร       -       -       - 345,000 345,000 ทอ่ระบายน้้า ปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน  
บา้นเรือนของ
ราษฎร

กองช่าง    
ล้าดับที่ 4

152 ก่อสร้างถนน  คสล. ทาง
เชื่อม ถนนกรอนเหนือ 2 
ถึงสะพานข้ามคลอง
ชลประทานพร้อมวางทอ่
ระบายน้้า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5 x 12 เมตร       -       -       - 30,000       - ความยาว
ถนน  12

เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง    
ล้าดับที่ 5

หน้าที่ 87



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

153 ถมดินหน้าศาลากลาง
หมู่บา้น  ม.20

เพื่อถมดินหน้าศาลา
กลางหมู่บา้น เพื่อ
ความเปน็ระเบยีบ
สวยงาม

      - 160,000 ความยาว
ถนน  80  

เมตร

ราษฎรมีพื้นที่
ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
และเกิดความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง    
ล้าดับที6่

154 ถนน คสล. ซอยเดชกล้า ม.20เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น

5x250 ม. 750,000 ความยาว 
250 เมตร

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

155 ก่อสร้างสวนหย่อม/
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก

เพื่อเปน็โครงการ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก

สวนสาธารณะ
             จ้านวน
 1  แหง่

      - 1,656,000.00 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แหง่ ราษฎรได้มี
สวนหย่อม
สวนสาธารณะ
พกัผ่อนออก
ก้าลังกายและ
เปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

กองช่าง

156 ก่อสร้างโรงจอดรถกระเช้า เพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถกระเช้า เพื่อบงัแดด
 ลม ฝน และเพื่อเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

1  แหง่       -       - 800,000       -       - 1 แหง่ มีโรงรถจอดรถ
เช้า มีความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

หน้าที่ 88



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

157 ก่อสร้างหลังคาทางเชื่อม
อาคารส้านักงาน

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย และบงัแดด

1  แหง่       -       - 400,000       -       - 1 แหง่ มีหลังคาบงัแดด
 และมีความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

158 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
เก็บพสัดุ อบต.เฉนียง

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เก็บพสัดุเพื่อใหเ้กิด
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

1  แหง่       -       - 500,000       -       - 1 แหง่ มีอาคารเก็บ
พสัดุอย่างเปน็
สัดส่วนและ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

159 ปรับปรุงอาคารพสัดุหลังเก่า
 อบต.เฉนียง

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เก็บพสัดุเพื่อใหเ้กิด
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

1  แหง่       -       - 300,000       -       - 1 แหง่ มีอาคารเก็บ
พสัดุอย่างเปน็
สัดส่วนและ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง

160 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส้านักงานกองการศึกษาฯ

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานใหเ้กิดความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

1  แหง่       -       - 200,000       -       - 1 แหง่ มีอาคาร
ส้านักงานไว้
ท้างานอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

161 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้าบล
เฉนียง

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส้าหรับใหผู้้สูงอายุได้
ร่วมท้ากิจกรรมร่วมกัน

1  แหง่       -       -       - 500,000       - 1 แหง่ มีอาคารส้าหรับ
ผู้สูงอายุร่วม
กิจกรรม

กองช่าง

หน้าที่ 89



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

หน้าที่ 90



แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ถนนลาดยางสายวัดปา่ช้า
จะบก หมู่ 12 ถึงคุ้มตาตัย
 เชื่อมต าบลนาบวั

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6 x3,250  เมตร       -       - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,250 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

2 ถนนลาดยางสายหมู่10
บา้นสกร็อม ถึงหมู่ 11 
บา้นละเบกิ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x2,000 เมตร       -       - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาว
ถนน 2,000
 ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2. โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทนุและการทอ่งเที่ยว

           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

หน้าที่ 150



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

3 ถนนลาดยางสายหมู่7บา้น
หว้ยราช ถึงหมุ่15บา้นระ
ไซร์เชื่อมต าบลคอโค

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x3,000 เมตร       -       -       - 10,000,000 10,000,000 ความยาว
ถนน3,000
 ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

4 ถนนลาดยางสายหมู่16
บา้นตาอ า เชื่อมต าบลเทน
มีย์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x2,500 เมตร       -       -       -       - 10,000,000 ความยาว
ถนน2,500
 ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

5 ถนนลาดยางสายภายใน
หมุ่บา้นหมู่18บา้นละเอาะ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x3,000 เมตร       -       -       -       - 7,500,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

6 ถนนลาดยางสายคลอง
สวยน้ าใสหมู่4 บา้น
ปราสาท-หมุ่5บา้นสก๊วล

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x1,500 เมตร       -       -       -       - 4,500,000 ความยาว
ถนน1,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

หน้าที่ 151



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

7 ถนนลาดยางสายหมู่9บา้น
กรอน ถึงหมุ่15บา้นระ
ไซร์ซอยบญุเล้ียง

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x700 เมตร       -       -       -       - 2,100,000 ความยาว
ถนน700ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

8 ถนนลาดยางสายหมู่11
บา้นละเบกิ เชื่อมต าบลนา
บวั

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x1,500 เมตร       -       -       -       - 4,500,000 ความยาว
ถนน1,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

9 ถนนลาดยางสายหมู่12
บา้นกะทม จากหนองละ
ลม ถึง หมู่14 บา้นตาน็วง

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x900 เมตร       -       -       -       - 3,600,000 ความยาว
ถนน900ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

10 ถนนลาดยางสายคุ้มกะคบ
 หมู่ 12  ถึงหมู5่ คุ้มเวียย

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x1,200 เมตร       -       -       -       - 3,600,000 ความยาว
ถนน1,200
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

11 ถนนลาดยางสายหลัง ปภ.
หมู่17 นาสมถึง หมู่ 10 
บา้นสกร็อม

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x1,500 เมตร       -       -       -       - 4,500,000 ความยาว
ถนน1,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

หน้าที่ 152



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

12 ถนนลาดยางสายแยกวัด
ปา่มุณีหมู่14บา้นตาน๊วง 
ถึงหมู1่6บา้นตาอ า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x2,500 เมตร       -       -       -       - 10,000,000 ความยาว
ถนน2,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

13 ถนนลาดยางสายแยก
ประปาหมู6่บา้นตาแก ถึง
หมู่10บา้นสกร๊อม

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x1,900 เมตร       -       -       -       - 5,700,000 ความยาว
ถนน1,900
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

14 ถนนลาดยางสายแยกตา
แกหมู่6 ถึงหมู1่4บา้น
ตาน๊วงแยกวัดปา่มุณี

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x2,500 เมตร       -       -       -       - 10,000,000 ความยาว
ถนน2,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

15 ถนนลาดยางสายหมู่9บา้น
กรอน ถึงหมู่17บา้นนาสม
แยกวัดนาสม

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x2,500 เมตร       -       -       -       - 10,000,001 ความยาว
ถนน2,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

16 ถนนลาดยางสายหมุ่ 7
บา้นหว้ยราชถึงหมู่ 15 
บา้นระไซร์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x1,800 เมตร       -       -       -       - 7,200,000 ความยาว
ถนน1,800
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

17 ถนนลาดยางสายหมู่12
เชื่อมต าบลทมอ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x1,800 เมตร       -       -       -       - 7,200,000 ความยาว
ถนน1,800
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

18 ถนนลาดยางสายหมู่10
บา้นสกร๊อมถึงบา้นปอย
ตะแบงต าบลนาบวั

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

8x1,500 เมตร       -       -       -       - 6,000,000 ความยาว
ถนน1,500
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

19 ถนนลาดยางสายคุ้มตราด
หมู่5บา้นสก็วน ถึงหมู่ 11
บา้นละเบกิ

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x800 เมตร       -       -       -       - 2,400,000 ความยาว
ถนน800ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

20 ถนนคอนกรีตสายคุ้มเซ็ม 
หมู่14 -หมู่16 บา้นตาอ า

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x1,000 เมตร       -       - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาว
ถนน1000ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

21 ถนนคอนกรีตสายคุ้มเวียย
 หมู่5-คุ้มกะคบ หมู่ 12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x1,800 เมตร       -       - 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ความยาว
ถนน1800ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

22 ถนนคอนกรีตสายหมู่3 
บา้นตามีย์ ศาลาหมู่บา้น 
เชื่อมต าบลเทนมีย์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x2,000 เมตร       -       -       - 7,200,000 7,200,000 ความยาว
ถนน2,000
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

23 ถนนคอนกรีตสายซอย
โสภา หมู่10เชื่อมต าบล
นาบวั

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x1,100 เมตร       -       -       - 3,300,000 3,300,000 ความยาว
ถนน1,100
ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

24 ถนนคอนกรีตสายปา่กะทม
 ถึงประปาหมู่ 8บา้นถนน

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x600 เมตร       -       -       -       - 1,800,000 ความยาว
ถนน600ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

25 ถนนคอนกรีตสายแยก
สนามฟตุบอลหมู่5 ถึงคุ้ม
กะคบหมุ่12

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

5x850 เมตร       -       -       -       - 2,500,000 ความยาว
ถนน850ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

26 ถนนคอนกรีตสายปา่โคก
บวัหมุ่5เชื่อมต าบลนาบวั

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6x530 เมตร       -       -       -       - 1,900,000 ความยาว
ถนน530ม.

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่
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27 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
บา้นนายหอม  ลวงลาย
ทอง  ม.3  -  เชื่อมต าบล
เทนมีย์

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้น
และระหว่างต าบล

6 x1,600  เมตร 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

28 เสริมผิวถนนถนนลาดยาง 
ม.2 ต าบลเฉนียง

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้นแ

6 x700  เมตร 1,640,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ปอ๋งซีเมนต์บล็อค ถึง คุ้ม
จะแกแสรง  ม.19

เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บา้นแ

6 x800  เมตร 1,880,000 ความยาว
ถนน

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บา้น

อบจ/
หน่วยงานอืน่

30 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า
พร้อมบอ่พกั ขยายไหล่ทาง
 ซอย รุ่งอรุณ  ม.18

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม
บา้นเรือนและถนน

ยาว 1,500  
เมตร

      -       -       - 3,000,000 3,000,000 ยาว 1,500
  เมตร

ปอ้งกันน้ าทว่มถนน
  บา้นเรือนของ
ราษฎร

อบจ/
หน่วยงานอืน่
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31 ขุดลอกล าหว้ยส าโรง  ม.
11 ถึง ม.10

เพื่อขุดลอกล าหว้ย
และเก็บกักน้ าเพื่อ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

32 ขุดลอกหนองล าปกุ เพื่อขุดลอกล าหว้ย
และเก็บกักน้ าเพื่อ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

33 เจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

20 แหง่       -       - 400,000 400,000 400,000 20 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

34 ขุอลอกหนองน้ าตาวิน  ม.8 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

35 ขุดลอกหว้ยส าโรง  ม.6 - 
ม.10

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

36 ขุดลอกคลองทศิเหนือ
หมู่บา้นพร้อมฝาย  ม.12

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่
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37 ขุดลอกหนองโอตะโภค  
ม.16

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

1 แหง่       -       - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

38 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยเสนง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

1 แหง่       -       - 40,000,000 40,000,000 40,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

39 หาดทรายเทยีม ม.4 เพื่อเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวและเพิ่ม
รายได้ใหก้ับราษฎรใน
พื้นที่

1 แหง่       -       - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1 แหง่ มีแหล่งทอ่งเที่ยว
พกัผ่อนหย่อนใจ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่ม

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

40 ซ่อมแซมฝายตาหมื่น ม.12 เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

1 แหง่       -       - 300,000 300,000       - 1 แหง่ ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

41 ระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์

เพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

20 หมู่บา้น       -       - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 20 แหง่ ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

42 ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 20 หมู่บา้น       -       - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 20 แหง่ ปอ้งกันน้ าทว่มถนน
  บา้นเรือนของ
ราษฎร

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

หน้าที่ 158



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

หน้าที่ 159



แบบ ผ. 02/1

2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ลานกีฬาเอนกประสงค์  
ม.9

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเกิด
ความสามัคคี 
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

1 แหง่       -       - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ ประชาชนเยาวชน
มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง หา่งไกลยา
เสพติด

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

2 ลานกีฬาเอนกประสงค์  
ม.5

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเกิด
ความสามัคคี 
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

1 แหง่       -       - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ ประชาชนเยาวชน
มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง หา่งไกลยา
เสพติด

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

(KPI)

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

2. โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่ 159



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

3 ลานกีฬาเอนกประสงค์  
ม.7

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเกิด
ความสามัคคี 
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

1 แหง่       -       - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ ประชาชนเยาวชน
มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง หา่งไกลยา
เสพติด

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

4 ลานกีฬาเอนกประสงค์  
ม.17

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเกิด
ความสามัคคี 
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

1 แหง่       -       - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง่ ประชาชนเยาวชน
มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง หา่งไกลยา
เสพติด

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

5 สนามกีฬาระดับต าบล เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายและเกิด
ความสามัคคี 
ประชาชนหา่งไกลยา
เสพติด

1 แหง่       -       - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง่ ประชาชนเยาวชน
มีสถานที่ออกก าลัง
กาย  มีสุขภาพ
แข็งแรง หา่งไกลยา
เสพติด

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

6 สวนเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 10  ม.
18

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 
10 และใหป้ระชาชน
มีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

1 แหง่       -       - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง่ ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก าลังกาย

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

หน้าที่ 160



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน้าที่ 161



แบบ ผ. 02/1

4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โรงงานจัดการขยะประจ า
ต าบล

เพื่อมีสถานที่ก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

1 แหง่       -       -       -       - 10,000,000 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

 อบจ. /
หน่วยงานอืน่

4.2 แผนงานเกษตร

1 อนุรักษพ์นัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เปน็การอนุรักษพ์นัธุพชื ปา่ 1 แหง่       -       - 100,000 100,000 100,000 โครงการ/
กิจกรรม

ได้อนุรักษพ์นัธุพชื  อบจ. /
หน่วยงานอืน่

(KPI)

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

2. โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่ 162



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน้าที่ 163


	รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02
	รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02-1
	รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02-2
	รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02-4

