
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  130 0 520,000 520,000 520,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของประชาชน กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง สามแยก การสัญจรไปมา และปลอดภยั
สหกรณ์บา้นกระหาด)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  3  เมตร ยาว  170 0 408,000 408,000 408,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของประชาชน กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากสามแยกสหกรณ์บา้นกระหาด การสัญจรไปมา และปลอดภยั
ถึงบา้นนางยวด  เนตรพระ)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 2.5 เมตร ยาว  95 0 190,000 190,000 190,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของประชาชน กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บา้น การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นายเจริญ  ส่งคืน)

3

จะได้รับ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลผลิตของโครงการ

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

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

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

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

                                                  ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  2.5  เมตร ยาว  64 0 128,000 128,000 128,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บา้น การสัญจรไปมา และปลอดภยั

นายวโิรจน์  จิตเย็น)
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  3  เมตร ยาว  85 0 204,000 204,000 204,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บา้น การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นางกิมบติั  หมายสุข)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  2.5 เมตร ยาว 125 0 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บา้น การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นายสุเทพ  สารพฒัน์)

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  2.5  เมตร ยาว 62 0 124,000 124,000 124,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากถนนเส้นหลัก ถึง บา้น การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นางตัง  บตุรโสภา)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  400 0 640,000 640,000 0 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโชคติม  ม.2 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร (200) (200) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากนานายทพิ  เรืองยิ่ง ถึง การสัญจรไปมา พร้อมวางทอ่ระบายน้้า และปลอดภยั
ถนนลาดยางเส้นหลัก) 1 จุด

4แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  70 0 224,000 224,000 224,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นใหม่  ม.3 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนางอรุณ  พรทพิย์ ถึง การสัญจรไปมา พร้อมวางทอ่ระบายน้้า และปลอดภยั
สวนของนายสมิน  เรืองยิ่ง) 1  จุด พร้อมลงไหล่ทาง

หนิคลุก
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5   เมตร ยาว  700 0 800,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร  (200 ม.)  (250 ม.)  (250 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากปากทางบา้นนายศรชัย การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
แก้วเพชร ถึง บา้นนายสวรรค์ ยิ่งมี)

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4   เมตร ยาว  200 0 640,000 640,000 640,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายศักด์ิชาย  ใจมั่น ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
ส้านักสงฆ์บา้นตายูง)

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 0 1,440,000 1,680,000 1,680,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร  (300 ม.)  (350 ม.)  (350 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากปากทางบา้นนางสมจุน การสัญจรไปมา และปลอดภยั
สระศรี ถึง บา้นนางหอม  งามเลิศ)

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 0 480,000 480,000 480,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากปากทางบา้นนางพราม การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
หมายสุขถึงบา้นนายเหรียญ จิตเย็น)

5แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 196,900 700,000 798,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5  (จากบา้น ได้รับความสะดวกใน ยาว  600  เมตร (65 ม.) (250 ม.) (285 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
นายค้าผุย  ใบเงิน ถึงคุ้มโคกอาวงศ์ การสัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร และปลอดภยั

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 0 960,000 960,000 960,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายประยูร  ใจมั่น ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
วดัปา่แสงธรรม)

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  800 0 640,000 960,000 960,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโคกเพชร  ม.6 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร  (200 ม.)  (300 ม.)  (300 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากนานายเหอืน  จิตเย็น ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
สะพานหว้ย)

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  120 0 480,000 480,000 480,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโคกเพชร  ม.6 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากนานายเกษม  งามคง ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
สะพานหว้ย)

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  3  เมตร ยาว  500 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นรุ่งฤษ ี ม.9 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนางคิง   สายศร ถึง การสัญจรไปมา วางทอ่ขนาด Ø 0.80 ม. และปลอดภยั
บา้นนางหวานดี  ยอดสิงห)์ พร้อมบอ่พกั

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  3  เมตร ยาว  120 0 288,000 288,000 288,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นรุ่งฤษ ี ม.9 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนางสมาน  พวงขจร ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
บา้นนายเฉลิมชัย  โชครัมย)์

6แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  150 0 600,000 600,000 600,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายสมัย  วสิารัตน์ ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
ล้าคลองสวายกอง)

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  200 0 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายเยื้อง  เครือวลัย์ ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นานางล้อม  ศิลาบตุร)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  200 0 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายสายเหล่ียม  ดีทว ีถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นานายปรีชา  ลายทอง)

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  200 0 640,000 640,000 640,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนางสุพล  วงัเวงจิต ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
หนองน้้าสวายกอง)

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  200 0 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายเดือก  แก้วดวง ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
ที่นายธนกฤต  เสพสุข)

7แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  200 0 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากสวนนายประกุล  พนูสวสัด์ิ ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
นานายพมิพ ์ ดุจจานุทศัน)์

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  500 0 600,000 600,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร  (150 ม.)  (150 ม.)  (200 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายนิธศิ  รุ่งพริิยากร ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
เขตต้าบลนาบวั)

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว  100 0 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากสวนนางเกษร  จันทขัมมา ถึง การสัญจรไปมา พร้อมวาง ทอ่ Ø 0.40  ม. และปลอดภยั
หนองโชค) 1 จุด พร้อมลงไหล่ทาง

หนิคลุก
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  600 0 640,000 640,000 640,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน เมตร  หนา 0.15 เมตร  (200 ม.)  (200 ม.)  (200 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากสวนนายสมบติั  งามพร้อม ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
สวนนางส้าเร็จ  จารึกดี)

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว 550 0 800,000 800,000 600,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน เมตร  หนา 0.15 เมตร  (200 ม.)  (200 ม.)  (150 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากนายประจวบ  สมหวงัได้ ถึง การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
สามแยกบา้นนายศิริ  จันทะขัมมา)

8แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร ยาว 200 0 800,000 800,000 800,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน เมตร  หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากหนองโชค ถึง สามแยก การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
บา้นนายศิริ  จันทะขัมมา)

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  6  เมตร 0 720,000 960,000 960,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน ยาว  550  เมตร (150 ม.) (200 ม.) (200 ม.) ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นตาเตาะ ม.11 การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงหนองใหญ)่ พร้อมวางทอ่ Ø 0.60  ซม.

2 จุด
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 0 2,000,000 2,000,000 6,000,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นไปรเวง  ม.12 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร  (500 ม.)  (500 ม.)  (1,500 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากสะพาน ถึง ส้านักสงฆ์โคก การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั
ตามี)

33 ปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว 200 0 400,000 400,000 400,000 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโชคติม  ม.2 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายสุภาพ  จิตเย็น ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
ส่ีแยกบา้นนายวศิาสตร์  สุดแสง)

34 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  12 0 38,400 38,400 38,400 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นใหม่  ม.3 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายเสรือน  มุ่งมี ถึง การสัญจรไปมา พร้อมวางทอ่ระบายน้้า และปลอดภยั
บา้นนายสองเมือง  หอ้งแก้ว) 1  จุด

9แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

35 ปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  300 0 600,000 600,000 600,000 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโคกเพชร  ม.6 ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากทางเข้าหมู่บา้นข้างสระน้้า ถึง การสัญจรไปมา และปลอดภยั
คุ้มบา้นโคกเพชร)

36 ปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 0 500,000 500,000 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน ยาว  500  เมตร (250 ม.) (250 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากบา้นนายนิเวศน์  เนตรพระถึง การสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร และปลอดภยั
สามแยกถนนเส้นหลัก)

37 ปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  6  เมตร 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 (จากสามแยก ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,500  เมตร (500 ม.) (500 ม.) (500 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
บา้นเสม็ด ม.10 ถึง คุ้มโคกเพชร การสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร และปลอดภยั
ม.12)

38 ปรับปรุงถนนลาดยางทบัคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร 0 750,000 750,000 1,000,000 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,000  เมตร (300 ม.) (300 ม.) (400 ม.) ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากทางแยกบา้นเสม็ด ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร และปลอดภยั
บา้นโคกเพชร ม.12)

39 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร ยาว  50 0 160,000 160,000 160,000 ถนน คสล. การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นไปรเวง  ม.12 (จุดทางโค้ง ได้รับความสะดวกใน เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
บา้นนายเฉลิมทรัพย์  ช่อมะลิ) การสัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหนิคลุก และปลอดภยั

10แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  6  เมตร 0 93,600 0 0 ถนนลาดยาง การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตระแสง  ม.1 ได้รับความสะดวกใน ยาว  23  เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(ถนนหน้าโรงเรียนบา้นตระแสง) การสัญจรไปมา หนา  0.05  เมตร และปลอดภยั

ถนนดิน
41 ถนนดินยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 0 42,000 42,000 42,000 ถนนดิน การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากปากทาง ถึง นานางเปย การสัญจรไปมา พร้อมวางทอ่ขนาด Ø 0.40 และปลอดภยั
มะลิวลัย)์ เมตร จ้านวน 1 จุด

42 ถนนดินยกระดับ เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 0 84,000 84,000 84,000 ถนนดิน การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กองช่าง
บา้นไปรเวง  ม.12 ได้รับความสะดวกใน เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
(จากกระทอ่มนายสม  ช่อทบัทมิ ถึง การสัญจรไปมา พร้อมวางทอ่ขนาด Ø 0.40 และปลอดภยั
นานายโฆสิต  ดีสม) เมตร จ้านวน 1 จุด

ถนนหนิคลุก
43 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   3   เมตร 0 94,500 94,500 94,500 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง

บา้นตระแสง ม.1 (จากถนนเส้น ได้รับความสะดวกใน ยาว   300   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
หลัก ถึง นานายรจน์  ประสานสุข) การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
*ถนนเลียบคลองชลประทาน

44 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4    เมตร 0 126,000 126,000 126,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นโชคติม ม.2 ได้รับความสะดวกใน ยาว   300  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากนานายอุทยั  ช่อมะลิ ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
สะพานข้ามคลองไป ม.3)

11แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

45 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   6   เมตร 0 315,000 315,000 315,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นใหม่ ม.3 ได้รับความสะดวกใน ยาว   1,500  เมตร (500 ม.) (500 ม.) (500 ม.) ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากทางไปวดัลุมพนิีวนั ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถนนเส้น 226)

46 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   6   เมตร 0 504,000 504,000 504,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นใหม่ ม.3 ได้รับความสะดวกใน ยาว  800  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายชาย  พนูศิริ ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถนนคลองชลประทาน)

47 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง     5    เมตร 0 315,000 315,000 315,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นใหม่ ม.3 ได้รับความสะดวกใน ยาว    600  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากนานายดาก้า  ทองเกล้ียง ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถนนแก้มลิง)

48 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร 0 33,600 33,600 33,600 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว    80   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายสุรเชษฐ์ พรหมสวสัด์ิ
 ถึง

การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึง บา้นนายสมุด  ภมูาพนัธ์)

49 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร 0 294,000 294,000 294,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว   700  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายศรชัย  แก้วเพชร ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
สะพานข้ามไปบา้นตราด ต.คอโค)

12แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

50 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร 0 420,000 420,000 420,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว   1,000  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากนานายกอน  งามเชย ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ทางแยกนานายสมโภชน์  ล้้าเลิศ)

51 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4   เมตร 0 210,000 210,000 210,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นอังกรวง  ม.5 ได้รับความสะดวกใน ยาว   500  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายแคน  ซ่อมทอง ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
บา้นนางดารัตน์  นะรินรัมย์)

52 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   6   เมตร 0 630,000 630,000 630,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นทนง ม.7 ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,000  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากนานายสวสัด์ิ  มวลทอง ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
นานายชัยญา  พชินารี)

53 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5   เมตร 0 367,500 367,500 367,500 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นทนง ม.7 ได้รับความสะดวกใน ยาว  800  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนางตุ  โชคเกิด ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
บา้นนางค้าพวย  พวงแก้ว)

54 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง   4    เมตร 0 630,000 630,000 630,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นรุ่งฤษ ีม.9 ได้รับความสะดวกใน ยาว   1,500  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนางประสพ  อุตธรู ถึง การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
บา้นนางหวานดี  ยอดสิงห)์

13แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

55 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 420,000 420,000 420,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด ม.10 ได้รับความสะดวกใน ยาว   1,000   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายจ้านงค์  เทศแก้ว การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงบา้นนางสุพศิ  เสาวย์อด)

56 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 420,000 420,000 420,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด ม.10 ได้รับความสะดวกใน ยาว   1,000   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากนานางล้อม  ศิลาบตุร การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงเขตต้าบลนาบวั)

57 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร 0 105,000 105,000 105,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด ม.10 ได้รับความสะดวกใน ยาว   500   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนางอุไรพร  เหมือนพร้อม การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงคลองสวายกอง)

58 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 420,000 420,000 420,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นเสม็ด ม.10 ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,000  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนายเฉลือม  ดีทวี การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงสวนนายโฆษติ  ดีสม)

59 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  5  เมตร 0 262,500 262,500 262,500 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน ยาว  500  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากสามแยกบา้นนายศิริ การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
จันทะขัมมา ถึงหนองเสม็ด)

14แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

60 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4  เมตร 0 126,000 126,000 126,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 ได้รับความสะดวกใน ยาว  300  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากสามแยกบา้นนายทอง จารึกดี การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงล้าหว้ยหลัก)

61 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4   เมตร 0 420,000 420,000 420,000 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บา้นไปรเวง ม.12 ได้รับความสะดวกใน ยาว  1,000  เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก
(จากบา้นนางล้าไย  สมชื่อ การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ถึงนายอนุวฒัน์  คงถือมั่น)

62 ถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง  4   เมตร 0 184,800 184,800 184,800 ถนนหนิคลุก การสัญจรไปมาของ กองช่าง
บริเวณหนองท้านบหลวง ได้รับความสะดวกใน ยาว   440   เมตร ประชาชนได้รับความสะดวก

การสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
แบง่ 2 ช่วง

ทอ่ระบายน้ า/ทางระบายน้ า
63 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย

น้้า
วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 630,000 630,000 630,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง

บา้นตระแสง  ม.1 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
(จากบา้นนายรจน์  ประสานสุข ถึง เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว  900  เมตร
สระน้้าหนองตากุล) พร้อมบอ่พกั

64 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้า

วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 105,000 105,000 105,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง
บา้นโชคติม  ม.2 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
(จากบา้นนางอุ่ม  พรหมทาระ ถึง เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว   150  เมตร
ศาลากลางหมู่บา้น หลังเล็ก) พร้อมบอ่พกั

15แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

65 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้า

วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 105,000 105,000 105,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง
บา้นโชคติม  ม.2 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
(จากบา้นนางอาชดา  ทวเีหลือ ถึง เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว   150   เมตร
บา้นนายสมจินต์  ช่อมะลิ) พร้อมบอ่พกั

66 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้า

วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 70,000 70,000 70,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง
บา้นรุ่งฤษ ี ม.9 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
(จากบา้นนางสาวสุดารัตน์ โสภณัฑ์ เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว   100   เมตร
ถึงบา้นถนนสายบา้นโคกกลัน) พร้อมบอ่พกั

67 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย
น้้า

วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 420,000 420,000 420,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง
บา้นเสม็ด  ม.10 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
จุดที่ 1 จากบา้นนายเดือก แก้วดวง เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว   600   เมตร
ถึงบา้นนางสุเพยีร  เกษรอินทร์ พร้อมบอ่พกั
จุดที่ 2 จากศาลากลางหมู่บา้น ถึง
บา้นนางเพญ็ศรี  มวลทอง

68 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหม้ีการระบาย วางทอ่ระบายน้้าขนาด 0 10,000 10,000 10,000 วางทอ่ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง
บา้นตาเตาะ  ม.11 น้้าที่ดี ทอ่ Ø 0.60  เมตร ระบายน้้า ปญัหาน้้าทว่มลดลง
(บริเวณสระน้้านายทวศัีกด์ิ ศรีสุข เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ยาว  10 เมตร
ลอดถนนลาดยาง) พร้อมบอ่พกั

16แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

ก่อสร้างประปา/ขยายเขตประปา/ปรับปรุง
69 ขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหม้ีน้้าประปา วางทอ่น้้าประปา 0 231,000 231,000 231,000 ขยายเขต ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองช่าง

บา้นอังกรวง  ม.5 ใช้เพยีงพอทั้ง ทอ่ขนาด Ø 2 นิ้ว ประปา อย่างทั่วถึง
หมู่บา้น ยาว  1,000 เมตร หมู่บา้น

70 ขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหม้ีน้้าประปา วางทอ่น้้าประปา 0 370,000 370,000 370,000 ขยายเขต ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองช่าง
บา้นไปรเวง  ม.12 ใช้เพยีงพอทั้ง 1.ทอ่ขนาด Ø 2 นิ้ว ประปา อย่างทั่วถึง
(จากคุ้มโคกเพชร ถึง คุ้มไปรเวง) หมู่บา้น ยาว 1,000 เมตร หมู่บา้น

2. ทอ่ขนาด Ø 3 นิ้ว
ยาว 2,000 เมตร

ก่อสร้างสาธารณปูโภค
71 โครงการก่อสร้างหอ้งน้้าสาธารณะ เพื่อรองรับการมาใช้ ก่อสร้างหอ้งน้้าสาธารณะ 0 100,000 100,000 100,000 หอ้งน้้า สามารถรองรับการมาใช้ กองช่าง

ในศาลากลางหมู่บา้น  บา้นเสม็ด บริการของประชาชน ในศาลากลางหมู่บา้นเสม็ด ในศาลา บริการของประชาชน
ม.10 ม.10 ในการท้า ม.10 ประชาคม ม.10 ในการท้า

กิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมร่วมกัน

72 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุ เพื่อรองรับปริมาณ ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุ 0 500,000 500,000 500,000 อาคารเก็บ มีสถานที่รองรับพสัดุของ กองช่าง
อบต. ตระแสง พสัดุที่มากขึ้น พสัดุ อบต.ตระแสง

73 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนก 0 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ได้รับ กองช่าง
ประสงค์องค์การบริหารส่วนต้าบล อาคารอเนกประสงค์ ประสงค์ของ อบต. อาคารอเนก การปรับปรุง เพื่อรองรับ
ตระแสง ที่ทรุดโทรม ประสงค์ การท้ากิจกรรมของ อบต.

17แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์

74 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารส้านักงาน 0 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง อาคารส้านักงานได้รับ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลตระแสง อาคารส้านักงาน ของ อบต. อาคารส้านัก การปรับปรุง เพื่อรองรับ

ใหเ้หมาะสมกับการ งาน การปฏบิติัราชการของ
ปฏบิติัราชการ อบต.

75 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้้าด้วย เพื่อใช้ในงานปอ้งกัน โรงสูบน้้า 0 500,000 500,000 500,000 โรงสูบน้้า มีโรงสูบน้้าใช้ในงาน กองช่าง
ไฟฟา้หนองท้านบหลวง และบรรเทา ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั สาธารณภยั

76 ค่าชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคา เพื่อจ่ายเปน็ค่า ชดเชยสัญญาจ้าง 0    100,000      100,000    100,000 ค่าชดเชย ชดเชยสัญญาจ้าง กองช่าง
ได้ (ชดเชยปรับค่า K) ชดเชยสัญญาจ้าง (ชดเชยปรับค่า K) สัญญาจ้าง (ชดเชยปรับค่า K)

18แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ฉบบัที่  3



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

     2561    
(บาท)

    2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

 (KPI) รับผิดชอบ
หลัก

จะได้รับผลผลิตของโครงการ
เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าโครงการ วัตถุประสงค์
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