
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

1 ถนนหนิคลุกภายใน เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
หมู่บา้น ม.1 บา้นตระแสง ได้รับความสะดวกใน 1,000 เมตร หนา ยาว 1,000 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
จากถนนเส้นหลัก ถึง การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อม หนา 0.15 เมตร พร้อม ได้รับความสะดวก
นานายอุทยั  ช่อมะลิ เกล่ียตกแต่ง เกล่ียตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 50 ข้อ 62

2 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร    200,000    200,000    200,000    200,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
บ.ใหม่ ม.3 (จากนานายคอน ได้รับความสะดวกใน  1,000 เมตร หนา ยาว  1,000 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
จิตเย็น ถึงนานางมาลี เปน็ไทย) การสัญจรไปมา เฉล่ีย  0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. พร้อมวางทอ่ระบายน้้า พร้อมวางทอ่ระบายน้้า 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
2561-2564 หนา้ 52 ข้อ 70 3 จุดพร้อมเกล่ียตกแต่ง 3 จุด พร้อมเกล่ีย ปลอดภยั

ตกแต่ง ตกแต่ง
3 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 6 เมตร ยาว กวา้ง 6 เมตร      60,000      60,000       60,000      60,000 ถนน การสัญจรไปมา

ของประชาชน
กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม.3 บ.ใหม่ ได้รับความสะดวกใน 200 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 200 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลัก ถึง การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมวาง หนา 0.15 เมตร พร้อม ได้รับความสะดวก
สระน้้าประปาหมู่บา้น) ทอ่ระบายน้้า 2 จุด วางทอ่ระบายน้้า 2 จุด    126,000    126,000    126,000    126,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 52 ข้อ 71

37

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                                     แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3

                                                  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

4 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร      80,000      80,000       80,000      80,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น ม.3 บ.ใหม่ ได้รับความสะดวกใน  400 เมตร หนาเฉล่ีย  ยาว  400 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากทางเข้าประปา ถึง การสัญจรไปมา  0.10 เมตร พร้อมวาง

ทอ่
หนา 0.15 เมตร พร้อม ได้รับความสะดวก

สระน้้าประปาหมู่บา้น) ระบายน้้า 2 จุด วางทอ่ระบายน้้า 2 จุด    168,000    168,000    168,000    168,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 53 ข้อ 72

5 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น  ม.4 บ.หวา้น ได้รับความสะดวกใน ยาว 800 เมตร ยาว 800 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนางมาลา บญุโสภา 
ถึง

การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
วดัลุมพนิีวนั) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 336,000 336,000 336,000 336,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 53 ข้อ 73

6 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น  ม.4 บ.หวา้น ได้รับความสะดวกใน ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลัก ถึง ประปา การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
หมู่บา้น) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 53 ข้อ 74

38

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

7 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
บา้นอังกรวง การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
(จากคลองชลประทานถึงคุ้ม พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
โคกอาวงษ์) ปลอดภยั
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หนา้ 53 ข้อ 75

8 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น  ม.5 บ.อังกรวง ได้รับความสะดวกใน ยาว 350 เมตร ยาว 350 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากถนนคุ้มโคกตาพรหมถึง การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
บา้นนายเรียน  จิตเย็น) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 147,000 147,000 147,000 147,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 53 ข้อ 76

9 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร 16,000 16,000 16,000 16,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.5  บ.อังกรวง ได้รับความสะดวกใน 80 เมตร  หนาเฉล่ีย ยาว 80 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนางส้าเนียง  ใจมั่น 
ถึง

การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
บา้นนางปนันิพร  สมชื่อ) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 33,600 33,600 33,600 33,600 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 54 ข้อ 78

39

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

10 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว กวา้ง  4  เมตร 10,000 10,000 10,000 10,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.5  บ.อังกรวง ได้รับความสะดวกใน 50 เมตร  หนาเฉล่ีย ยาว 50 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนางสุเพยีร  ประนิทา การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึง บา้นนางพ ึ สมหมาย) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 21,000 21,000 21,000 21,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 54 ข้อ 79

11 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว กวา้ง  4  เมตร    100,000    100,000    100,000    100,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.6  บ.โคกเพชร ได้รับความสะดวกใน 500 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 500 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากสวนนายเกษม  งามคง การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึง บา้นขาม) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 54 ข้อ 80

12 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว กวา้ง  4  เมตร    200,000    200,000    200,000    200,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.7  บ.ทนง ได้รับความสะดวกใน 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 1,000 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(รอบหนองตะวนัออก) การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
2561-2564 หนา้ 54 ข้อ 81 ปลอดภยั

13 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  2  เมตร ยาว กวา้ง  2  เมตร      17,000      17,000       17,000      17,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.8  บ. ตะโก ได้รับความสะดวกใน 170 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว  170 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนางสุภาพ จิตเย็น ถึง การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
สวนนางกัน  หวงัสุข) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 35,700 35,700 35,700 35,700 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 55 ข้อ 82

40

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

14 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4  เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร    200,000    200,000    200,000    200,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.10  บ.เสม็ด ได้รับความสะดวกใน 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 1,000 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนายเยือง  เคลือวลัย์ การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึง ต.นาบวั) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 55 ข้อ 84

15 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 3 เมตร ยาว กวา้ง 3 เมตร ยาว      52,500      52,500       52,500      52,500 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.10  บ.เสม็ด ได้รับความสะดวกใน 350  เมตร หนาเฉล่ีย 350  เมตร หนา หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนายชาญณรงค์ศักด์ิ การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย 0.15 เมตร พร้อมเกล่ีย ได้รับความสะดวก
เกษรอินทร์ ถึงนานางอัด มวลทอง) ตกแต่ง ตกแต่ง 110,250 110,250 110,250 110,250 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 55 ข้อ 85

16 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 2.50 เมตร ยาว กวา้ง 2.50 เมตร      62,500      62,500       62,500      62,500 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.10  บ.เสม็ด ได้รับความสะดวกใน 500  เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 500  เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากบา้นนายประหสั เสียงก้อง การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึง บา้นนางลอน เสพสุข) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 131,250 131,250 131,250 131,250 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 55 ข้อ 86

41

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

17 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 2.50 เมตร ยาว กวา้ง 2.50 เมตร      37,500      37,500       37,500      37,500 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.10  บ.เสม็ด ได้รับความสะดวกใน 300  เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 300  เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากทางเข้านานางสุเพยีบ การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
เหลือสุข ) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 78,750 78,750 78,750 78,750 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 55 ข้อ 87

18 ถนนลงหนิคลุก ภายใน เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว    130,000    130,000    130,000    130,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
หมู่บา้น ม.11  บ.ตาเตาะ ได้รับความสะดวกใน 650   เมตร หนาเฉล่ีย ยาว  650  เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากนานางวไิล ทา้วไทยชนะ การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึง หนองตาเมียงใหญ)่ ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 273,000 273,000 273,000 273,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 56 ข้อ 88

19 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร      80,000      80,000       80,000      80,000 ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.12  บ.ไปรเวง ได้รับความสะดวกใน 400 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 400 เมตร หนิคุลก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลัก ถึงบา้น การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
นางวรรณสาท  ช่อมะลิ) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 168,000 168,000 168,000 168,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 56 ข้อ 91

42

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

20 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว    100,000    100,000    100,000    100,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.12  บ.ไปรเวง ได้รับความสะดวกใน 500 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 500 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลัก ถึงบา้น การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
นางผอย  งามประจบ) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. ปลอดภยั
2561-2564 หนา้ 56 ข้อ 92

21 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 2.50 เมตร ยาว กวา้ง 2.50 เมตร 16,750 16,750 16,750 16,750  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.1 บา้นตระแสง ได้รับความสะดวกใน 100 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 100 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
(ซอยบา้นนายตาก  หมายสุข) การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อม หนา 0.15 เมตร พร้อม ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม เกล่ียตกแต่ง เกล่ียตกแต่ง 26,250 26,250 26,250 26,250 รวดเร็วและ
ฉบบัที่ 1 หน้า 8 ข้อ 28 ปลอดภยั

22 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 5 เมตร กวา้ง 5 เมตร 335,000 335,000 335,000 335,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.1 บา้นตระแสง ได้รับความสะดวกใน ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลักคลอง
ชลประทาน

การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ถึงนานายรจน์ ประสานสุข) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 525,000 525,000 525,000 525,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 8 ข้อ 29

43

จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

23 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 5 เมตร กวา้ง 5 เมตร 134,000 134,000 134,000 134,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.1 บา้นตระแสง ได้รับความสะดวกใน ยาว 400 เมตร ยาว 400 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
(จากถนนเส้นหลักลาดยางถึง การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
นานายเพอืะ รายรัมย)์ พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 8 ข้อ 30

24 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 402,000 402,000 402,000 402,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.3 บา้นใหม่ ได้รับความสะดวกใน ยาว 1,500 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
(จากบา้นใหม่ คุ้มบา้นขาม ถึง การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15  เมตร ได้รับความสะดวก
บา้นโคกเพชร ม.6 ) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 630,000 630,000 630,000 630,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 9 ข้อ 31

25 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 160,800 160,800 160,800 160,800  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.3 บา้นใหม่ (จากบา้น ได้รับความสะดวกใน ยาว 600 เมตร ยาว 600 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
นางศุภสิรา อยู่เย็น ถึง ที่นา การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
นางนันทนัช สังข์ทอง) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 252,000 252,000 252,000 252,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 9 ข้อ 32

44

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

26 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 938,000 938,000 938,000 938,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.3 บา้นใหม่ (จากล้าหว้ย ได้รับความสะดวกใน ยาว 3,500 เมตร ยาว  3,500 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
หนองไผ่ ถึง ที่นานายหาญ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
หอ้งแก้ว ทั้ง 2 ฝ่ังทาง) พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 รวดเร็วและ
เขตต้าบลนาบวั) ปลอดภยั
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม
ฉบบัที่ 1 หน้า 9 ข้อ 33

27 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4เมตร ยาว 600 กวา้ง 4 เมตร ยาว 160,800 160,800 96,000 96,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.4 บา้นหวา้น ได้รับความสะดวกใน เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 600 เมตร หนา 0.15  หนิคลุก ของประชาชน
(จากประปาหมู่บา้น การสัญจรไปมา เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่ง เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่ง ได้รับความสะดวก
ถึงปา่บา้นหวา้น) พร้อมวางทอ่ระบายน้้า พร้อมวางทอ่ระบายน้้า 252,000 252,000 252,000 252,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม 4 จุด 4 จุด ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 9 ข้อ 35

28 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 268,000 268,000 268,000 268,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.6  บา้นโคกเพชร ได้รับความสะดวกใน 1,000 เมตร  หนาเฉล่ีย 1,000 เมตร  หนา  หนิคลุก ของประชาชน
(คันล้าหว้ยบา้นโคกเพชร) การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย 0.15 เมตร พร้อมเกล่ีย ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ตกแต่ง ตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและ
ฉบบัที่ 1 หน้า 10 ข้อ 37 ปลอดภยั

29 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร 160,800 160,800 160,800 160,800  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม. 7 บา้นทนง (จากแยกหนอง ได้รับความสะดวกใน 600 เมตร  หนาเฉล่ีย ยาว 600 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
ตะวนัออก ถึง ต้าบลนาบวั การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 252,000 252,000 252,000 252,000 รวดเร็วและ
ฉบบัที่ 1 หน้า 10 ข้อ 38 ปลอดภยั

45

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

30 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 268,000 268,000 268,000 268,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม. 7  บา้นทนง (คันล้าหว้ย) ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,000 เมตร ยาว  1,000 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ฉบบัที่ 1 หน้า 10 ข้อ 39 พร้อมเกล่ียตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 420,000 420,000 420,000 420,000 รวดเร็วและปลอดภยั

31 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4   เมตร ยาว กวา้ง 4   เมตร    134,000    134,000    134,000    134,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.8  บ.ตะโก (จากนา ได้รับความสะดวกใน 500 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 500 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
นายประสพ ส้ารวมจิตต์ ถึง 
บา้น

การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
รุ่งฤษ ีม.9) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม
ฉบบัที่ 1 หน้า 10 ข้อ 41 ปลอดภยั

32 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว    402,000    402,000    402,000    402,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.8  บ.ตะโก (จากบา้น ได้รับความสะดวกใน 1,500เมตร หนาเฉล่ีย 1,500  เมตร หนา  หนิคลุก ของประชาชน
นางประสพ อุตธรู ถึง ทุ่งนา) การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย 0.15 เมตร พร้อมเกล่ีย ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ตกแต่ง ตกแต่ง 630,000 630,000 630,000 630,000 รวดเร็วและ
ฉบบัที่ 1 หน้า 11 ข้อ 42 ปลอดภยั

33 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร    536,000    536,000    536,000    536,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.9 บา้นรุ่งฤษ ี(จากส่ีแยก ได้รับความสะดวกใน ยาว 2,000 เมตร ยาว  2,000 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
บา้นรุ่งฤษถีึงถนนสาย 226) การสัญจรไปมา สูงเฉล่ีย 0.10 เมตร หนา 0.15 ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่ง เมตร พร้อมเกล่ียตกแต่ง 840,000 840,000 840,000 840,000 รวดเร็วและ
ฉบบัที่ 1 หน้า 11 ข้อ 44 ปลอดภยั

46

ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

34 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 3 เมตร ยาว กวา้ง 3 เมตร ยาว      50,250      50,250       50,250      50,250  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.12  บ.ไปรเวง ได้รับความสะดวกใน 250   เมตร หนาเฉล่ีย 250   เมตร หนา  หนิคลุก ของประชาชน
(จากบา้นนางผอย งามประจบ การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย 0.15 เมตร พร้อมเกล่ีย ได้รับความสะดวก
ถึง ที่นานายสมัย นะราชรัมย)์ ตกแต่ง พร้อมวางทอ่ ตกแต่ง พร้อมวางทอ่ 78,750 78,750 78,750 78,750 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ระบายน้้า 1 จุด ระบายน้้า 1 จุด ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 11 ข้อ 46

35 ถนนหนิคลุก ภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว กวา้ง 4 เมตร      67,000      67,000       67,000      67,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.12 บ.ไปรเวง (จากบา้น ได้รับความสะดวกใน 250 เมตร หนาเฉล่ีย ยาว 250 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
นางวรรณสาท ช่อมะลิ ถึง ที่นา การสัญจรไปมา 0.10 เมตร พร้อมเกล่ีย หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
นายเรย ซ่อมทอง) ตกแต่ง พร้อมเกล่ียตกแต่ง 105,000 105,000 105,000 105,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 1 หน้า 13 ข้อ 47

36 ปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร กวา้ง 4 เมตร 134,000 134,000 134,000 134,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 12 บา้น ได้รับความสะดวกใน ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
ไปรเวง (จากบา้นนางผอย การสัญจรไปมา หนา 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
งามประจบ ถึง บา้น นายชาญ
ชัย

210,000 210,000 210,000 210,000 รวดเร็วและ
คิดชนะ)*เปล่ียนแปลงจากแผน ปลอดภยั
เพิ่มเติม ฉบบัที่1 หนา้14 ข้อ59

37 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร กวา้ง   4   เมตร    440,000    440,000    440,000    440,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
บา้นหวา้น ม.4 (จากฝายน้้าล้น ได้รับความสะดวกใน ยาว  2,000  เมตร ยาว  2,000  เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
หน้าวดัลุมพนิีวนัตามล้าหว้ย 
ถึง นานางนิสารัตน์ สิทธศิรี)

การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.01 เมตร หนา  0.15  เมตร ได้รับความสะดวก
นานางนิสารัตน์ สิทธศิรี) 840,000 840,000 840,000 840,000 รวดเร็วและ
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม ปลอดภยั
ฉบบัที่ 2 หน้า 5 ข้อ 8

47

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

จะได้รับ
โครงการ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ เปา้หมาย/ผลผลิต เปา้หมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยงาน

เดิม เปลี่ยนแปลง     2561  
  (บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

38 ถนนหนิคลุกภายในหมู่บา้นทนง เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร กวา้ง   4   เมตร    176,000    176,000    176,000    176,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ม.7(จากนานายสุพฒัน ์เสาสูง ถึง ได้รับความสะดวกใน ยาว  800  เมตร ยาว  800  เมตร  หนิคลุก ของประชาชน
นานายชัยญา พิชนารี)*เปล่ียนแปลง การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.01 เมตร หนา  0.15  เมตร ได้รับความสะดวก
จากแผนเพิ่มเติมฉบับที่2หน้า5 ข้อ9 336,000 336,000 336,000 336,000 รวดเร็วและปลอดภยั

39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  3  เมตร กวา้ง  3  เมตร      97,500      97,500       97,500      97,500  ถนน คสล. การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว  65  เมตร ยาว  58  เมตร ของประชาชน
บา้นองักรวง(จากซอยบา้นนาย การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก
ชัยพร สมบรูณ์การ)*เปล่ียนแปลง 135,800 135,800 135,800 135,800 รวดเร็วและ
จากแผนส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 ปลอดภยั
 หนา้ 41 ข้อ 22

40 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  6  เมตร กวา้ง  5  เมตร    210,000    210,000    210,000    210,000  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
ถนนลาดยางทบัถนนคอนกรีต ได้รับความสะดวกใน ยาว  100  เมตร ยาว  100  เมตร  ลาดยาง ของประชาชน
ภายใน ม. 1 บา้นตระแสง การสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก
(จากส่ีแยกบา้นท้านบหลวง พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก    250,000    250,000    250,000    250,000 รวดเร็วและ
ถึง บา้นนางปริษา  ทองเกล้ียง) ปลอดภยั
*เปล่ียนแปลงจากแผนเพิ่มเติม
ฉบบัที่ 1 หน้า 12 ข้อ 49

41 โครงการกอ่สร้างถนนลาดภายใน เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร กวา้ง  5  เมตร  1,584,500  1,584,500   1,584,500  1,584,500  ถนน การสัญจรไปมา
ของประชาชน

กองช่าง
หมู่บา้น ม.6บา้นโคกเพชร(จากนา ได้รับความสะดวกใน ยาว  633  เมตร ยาว  700  เมตร  ลาดยาง ของประชาชน
นายจรูญ ดีล้อม ถึงถนนเส้นหลัก) การสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก
*เปล่ียนแปลงจากแผนส่ีป ีพ.ศ. พร้อมวางทอ่ระบายน้้า พร้อมวางทอ่ระบายน้้า  1,760,000  1,760,000   1,760,000  1,760,000 รวดเร็วและ
2561-2564 หนา้ 50 ข้อ 59 2 จุด 2 จุด ปลอดภยั

48แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา 

ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนลาดยาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
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