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1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้้า

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กสายบา้นในทอน จดบา้น คมขนส่งใหม้ีความสะดวก พร้อมก่อสร้างสะพาน กวา้ง ความสะดวกในการ
นายพร้อม พร้อมก่อสร้างสะพาน ปลอดภยัในการเดินทาง 2.50 เมตร  ยาว 250 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
หมู่ที่ 1 สัญจร

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 1,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟสัทติ์กคอนกรีตสายบา้นควนอิฐ ขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีต กวา้ง  5 เมตร ความสะดวกในการ
(ตอนที่ 2)จากบา้นนายสมเกียรติ - ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
บา้นนางพนัธ ์เพยีรดี หมู่ที่ 1 สัญจร

3 โครงการขยายถนนสายที่วงัถ้้าใหญ่ เพื่อพฒันาระบบการคมนา ขยายถนนสายที่วงัถ้้าใหญ่ช่วง 900,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ช่วงที่ 3 แยกทางรถไฟ - โรงเรียนบา้น คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ที่ 3 แยกทางรถไฟ - โรงเรียน ความสะดวกในการ
ชายคลอง หมู่ที่ 1 ปลอดภยัในการเดินทาง บา้นชายคลอง กวา้ง 7.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร ยาว 200 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

เทศบาลต้าบลทีว่ัง

งบประมาณและที่มา

ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดมีสีุข                                                                                          
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ซอยบา้น เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ท่อระบายน้้า ขนาด Ø 0.60 เมตร 1,200,000 สามารถระบายน้้า กองช่าง
บอ่หร่ัง ซอย 1 และซอย 2  หมู่ที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

5 โครงการท้าราวกันตกซอยชายคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างราวกันตกซอยชายคลอง 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 3  หมู่ที่ 1 ปลอดภยัในการสัญจร ซอย 3 ยาว 50 เมตร ความสะดวกในการ

สัญจร
6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กชายคลอง ซอย 3  หมู่ที่ 1 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก สายชายคลอง ซอย 3 ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร สัญจร
สัญจร

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 900,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายควนอิฐ- คมนาคมขนส่งใหม้ีความ คอนกรีตสายควนอิฐ-คลองทราย ความสะดวกใน
คลองทราย ตอนที่ 2 หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภยัในการ ตอนที่ 2  กวา้ง 4.00 เมตร การคมนาคม

เดินทางสัญจร ยาว 800 เมตร เพิ่มขึ้น
8 โครงการขยายถนนสายที่วงั-ถ้้าใหญ่ เพื่อพฒันาระบบการ ขยายถนนสายที่วงั-ถ้้าใหญ่ 3,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

(โดยการเอาฟตุบาทออก) หมู่ที่ 1 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ข้างละ 1.5 เมตร ความสะดวกใน
สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 1,500 เมตร การคมนาคม
เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ 7,500,000 ประชาชนได้รับ อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นควนอิฐ คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ติกคอนกรีตสายบา้นควนอิฐ - ความสะดวกใน
หมู่ที่ 1,11-ต.เขาโร สะดวกปลอดภยัในการ ต้าบลเขาโร การคมนาคม

เดินทางสัญจร กวา้ง 5.00 เมตร เพิ่มขึ้น
ยาว 2,500 เมตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
เหล็กสายสถานีใหม่ - บริษทัปนูซิเมนต์ คมขนส่งใหม้ีความสะดวก สายสถานีใหม่ - บริษทัปนูซิเมนต์ ความสะดวกในการ
ไทยจ้ากัด(ทุ่งสง) หมู่ที่ 1 ปลอดภยัในการเดินทาง ไทย จ้ากัด กวา้ง 4.00 น. คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร ยาว 300 เมตร
11 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าสถานี เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ใหม่ หมู่ที่ 1 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

12 โครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 200,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตสายควนอิฐ - ไสยูง หมู่ที่ 1 ขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีตสายบา้นควนอิฐ - ไสยูง ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000 คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร เมตร

13 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. ถนน เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่ระบายน้้า คสล. 7,000,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
สาย 403 เก่า จากปอ้มต้ารวจ - ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ระยะทาง 1,500 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
คลองแก้มช่อน หมู่ที่ 1

14 โครงการก่อสร้างทอ่บล็อกคอนกรีต เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ก่อสร้างทอ่บล็อกคอนกรีตระบาย 1,000,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ระบายน้้าบริเวณบา้นจ่าโรจน์ หมู่ที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ น้้าบริเวณบา้นจ่าโรจน์ อย่างมีประสิทธภิาพ

1.5 x 1.50 เมตร จ้านวน 2 ช่อง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
เหล็กสายบอ่หร่ัง - ไร่เหนือ หมู่ที่ 1 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก สายบอ่หร่ัง - ไร่เหนือ ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล.พร้อมคูระบายน้้า 3,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ระบายน้้าสายหมู่บา้นเพื่อนทว ี- บา้น คมนาคมขนส่งใหม้ีความ สายหมู่บา้นเพื่อนทว-ีบา้นนาย ความสะดวกในการ
นายสมคิด  แซ่หลี  หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภยัในการ สมคิด  แซ่หลี กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร ยาว 700 เมตร

17 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ทอ่ระบายน้้าพร้อมก่อสร้างทอ่ 1,500,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
พร้อมก่อสร้างทอ่เหล่ียม หมู่ที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เหล่ียม กวา้ง 1.80 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

ยาว 1,000 เมตร
18 โครงการบกุเบกิถนนซอยโพรงงู เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนซอยโพรงงู กวา้ง 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก  4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

19 โครงการบกุเบกิถนนสายควนกอ - เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนควนกอ - บา้นนายจวง 200,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นนายจวง แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก แก้วประเสริฐ กวา้ง 3.00 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 200 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

20 โครงการก่อสร้างสะพานถนนก้างปลา - เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างสะพานถนนก้างปลา - 2,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
จุฬาภรณ์ (จุดทอ่เหล่ียมเดิม) หมู่ที่ 2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก จุฬาภรณ์ (จุดทอ่เหล่ียมเดิม) ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

21 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 100,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายสาคร รักษว์งศ์ หมู่ที่  2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

22 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 100,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายชิด  คงทองค้า หมู่ที่  2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

23 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประ เพื่ออ้านวยความปลอดภยั ปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สงค์ภายในหมู่บา้น (หนองแสง พร้อม และสะดวกในการออกก้าลัง ภายในหมู่บา้น พร้อมทั้งถนนและ ความสะดวกในการ
ถนนและไฟฟา้) หมู่ที่ 2 กายของประชาชน ไฟฟา้ ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย
24 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าเลียบ เพื่อใหส้ามารถระบายน้้าได้ คูระบายน้้าเลียบถนนสาย 4,000,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง

ถนนสายสามแยกบา้นหวันา - สามแยก อย่างมีประสิทธภิาพ สามแยกบา้นหวันา - สามแยก อย่างมีประสิทธภิาพ
ควนพลควนกอ หมูท่ี่ 2 ควนพลควนกอ ยาว 720 เมตร

25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการคมนา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายโพรงงู คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีตสายโพรงงู ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 2 ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
26 โครงการบกุเบกิถนนสายข้างอนามัย เพื่อพฒันาระบบการคมนา บกุเบกิถนนสายข้างอนามัย 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ก้างปลาเลียบหลังเทศบาลต้าบลที่วงั คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ก้างปลาหลังเทศบาทต้าบลที่วงั ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 2 ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
27 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 200,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายซอยควนพล  หมู่ที่  2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 1,000 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นนายสมหมาย - บา้นนางอุษา คมขนส่งใหม้ีความสะดวก สายบา้นนายสมหมาย - ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 2 ปลอดภยัในการเดินทาง นางอุษา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร 250 เมตร
29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการคมนา ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส 700,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายโพรงงู หมู่ที่2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ฟลัทติ์กคอนกรีตสายโพรงงู ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

30 โครงการบกุเบกิถนนสายสวน เพื่อพฒันาระบบการคมนา บกุเบกิถนนสายสวน 700,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายเสนอ หวานสนิท - คมขนส่งใหม้ีความสะดวก นายเสนอ  หวานสนิท - ความสะดวกในการ
สวนนายจวบ แก้วประเสริฐ  หมู่ที่ 2 ปลอดภยัในการเดินทาง สวนนายจวบ คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
31 โครงการบกุเบกิถนนปากทางเข้าสวน เพื่อพฒันาระบบการคมนา บกุเบกิถนนปากทางเข้าสวน 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายหมัก -บา้นนายกลาง แก้วประเสริฐ คมขนส่งใหม้ีความสะดวก นายหมึก - บา้นนายกลาง ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 2 ปลอดภยัในการเดินทาง แก้วประเสริฐ  กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร ยาว 250 เมตร
32 ปรับปรุงถนนสายบา้นโคกเมา เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 1,000 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

33 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมข้าม เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ทอ่ลอดเหล่ียมข้ามคลองหอม 800,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
คลองหอม บริเวณถนนสายก้างปลา - ได้อย่างมีประสิทธภิาพ กวา้ง 2.40 X 2.40 ม. อย่างมีประสิทธภิาพ
จุฬาภรณ์   หมู่ที่ 2 ยาว 9.00 เมตร 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

34 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. เพื่อพฒันาระบบการคมนา คูระบายน้้า คสล. ก่อสร้างรางวี 700,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
 ก่อสร้างรางวทีั้งสองข้างพร้อมฝาปดิ คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ความยาว  100  เมตร ความสะดวกในการ
ทางลงโรงเรียนวดัก้างปลา ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
 โรงเรียนก้างปลาวทิยาคม(ปากทาง สัญจร
บา้นคุณอารีย)์  หมู่ที่  3

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล. พร้อมคูระบายน้้า 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สุขอมรจากหน้าบา้นนายสมนึก คมขนส่งใหม้ีความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200  เมตร ความสะดวกในการ
รัตนพนัธ ์- เหมืองเขตไฟฟา้ฝ่ายผลิต ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
(บา้นหนองไอพร้อมคูระบายน้้า) สัญจร
หมู่ที่  3

36 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าหน้าวดั คูระบายน้้า ยาว  100  เมตร 400,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ก้างปลา-เหมืองตะวนัตกวดัก้างปลา อย่างมีประสิทธภิาพ
หมุ่ที่ 3

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวดั ถนน คสล. ขนาด กวา้ง 4 เมตร 300,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ก้างปลา หมู่ที่ 3 ยาว 100  เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

38 โครงการบกุเบกิถนนสายฝายกั้นน้้า เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิสายฝ่ายกั้นน้้าบา้นเกาะ 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นเกาะธาตุ - วดัก้างปลา  หมู่ที่ 3 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ธาตุ-วดัก้างปลา ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนอง ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 800,000 สามารถระบายน้้าได้
หนอดติดต่อกับบา้นควนอิฐ (หมูที่ 1) ยาว 300 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 3
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

40 โครงการบกุเบกิถนนซอยก้างปลา เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิซอยก้างปลาซอย 3 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 3 หมู่ที่ 3 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

41 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายก้างปลา คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ติกคอนกรีตสายก้างปลา ซอย 1 ความสะดวกในการ
ซอย 1  หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร
42 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าเลียบ เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า คูระบายน้้าเลียบถนนสาย 403 3,500,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง

ถนนสาย 403 หมู่ที1่-หมู่ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล.ขนาด กวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หนองอีนุ่น-บา้นนางเจียร ไชยฤกษ์ คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 400 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่  4 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
44 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตซอยบา้นนายทวกีุล รักษย์ศ ขนส่งใหม้ีความสะดวก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250 ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 4 ปลอดภยัในการเดินทาง เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล.ขนาด กวา้ง 4 เมตร 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายชาญชัย หอมเกตุ หมู่ที่ 4 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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46 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตซอยบา้น ร.อ.ภราดดา- คมขนส่งใหม้ีความสะดวก  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 ความสะดวกในการ
บา้นนายแทน่  ส่งสุข  หมู่ที่  4 ปลอดภยัในการเดินทาง เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ถนนคสล.ขนาด กวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางพร้ิม  เสียงหวาน  หมู่ที่  4 ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 300  เมตร ความสะดวกในการ
คมนาคมเพิ่มขึ้น

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ถนนคสล.ขนาด กวา้ง 4 เมตร 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
อ้านวยอุทศิ  หมู่ที่  4 ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ

คมนาคมเพิ่มขึ้น

49 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นนาย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนน ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชาญชัย-บา้นนายสุทศัน์ หมู่ที่  4 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก 500 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

50 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบการ ผิวจราจรกวา้งขึ้น 1 เมตร 5,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายบา้นฉางจากบา้นก้างปลา-เขาโร คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 4,000  เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
51 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบการ คูระบายน้้าขนาด ยาว 250 เมตร 700,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง

บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนก้างปลา คมนาคมขนส่งใหม้ีความ อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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52 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีต เพื่อพฒันาระบบการ คูระบายน้้าขนาด ยาว 100 เมตร 300,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ข้างถนนคอนกรีตบา้นควนกอ คมนาคมขนส่งใหม้ีความ อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล.สายอ้านวยอุทศิ 1 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอ้านวยอุทศิ 1  หมู่ที่ 4 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบา้น 2,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยบา้นนางเจียม ส่งสุข ตอนที่ 2 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ นางเจียม ส่งสุข ตอนที่ 2 ความสะดวกใน
หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร การคมนาคม

เดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึ้น
55 โครงการบกุเบกิถนนซอยอ้านวย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิซอยอ้านวยอุทศิ 2  500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

อุทศิ 2  หมู่ที่ 4 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 1,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นนาย คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ติกคอนกรีตสายบา้นนายชาญชัย ความสะดวกใน
ชาญชัย หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร การคมนาคม

เดินทางสัญจร ยาว 800 เมตร เพิ่มขึ้น
57 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายประดิษฐ์-โรงโม่หนิ ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่  5 คมนาคมเพิ่มขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟสัทติ์กคอนกรีตสายหว้ยยูง- ขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีตขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
หนองต้าเสา หมู่ที่ 5 ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 700 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
59 ขยายไหล่ทางถนนสายบา้นหนองอีวกั- เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนที่ได้รับการขยายไหล่ทาง 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายคลองใหม่ -สายบา้นในบา้น คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ความยาว 800 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่  5 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร

60 ปรับปรุงถนนสายหน้าบา้นผู้ใหญ่เจียม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนที่ได้รับการยกระดับ ขนาด 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 5 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

61 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสาย เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนลาดหนิคลุก  1,800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
อ่าวเขาชิง-คอกหญ้า หมู่ที่ 5 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 1,500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

62 โครงการวางทอ่เหล่ียมระบายน้้าถนน เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่เหล่ียมระบายน้้า 700,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
สายที่วงั-ถ้้าใหญ่ (ข้างบา้นผู้ใหญ่เจียม) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ความยาว 200 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 5

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
เหล็กสายซอยหลังโรงเรียนวดัควนชม คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 5 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ 1,800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหว้ยยูง - คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ติกคอนกรีตสายหว้ยยูง-โรงโม่หนิ ความสะดวกในการ
โรงโม่หนิ หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร 

65 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า คูระบายน้้า 1 แหง่ 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
วดัควนชม หมู่ที่  5 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ความสะดวกในการ

คมนาคมเพิ่มขึ้น

66 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลอง เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนน ขนาดกวา้ง 4 เมตร 1,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หอมจากบา้นนายต้ัน รักษาแก้ว- คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 1,200  เมตร ความสะดวกในการ
โรงประชุม หมู่ที่  6 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นผู้ช่วยเล็ก หมู่ที่   6 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300  เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

68 โครงการวางทอ่-ลอกคู ถนนสายที่วงั- เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่- ลอกคู ขนาดความยาว 3,000,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 1,500  เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 600,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
สายบา้นนางจันทร์ศรี โพธิไ์พร- คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 250 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
คอสะพาน หมู่ที่  6 ปลอดภยัในการเดินทาง

สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

70 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายไร่เหนือ 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายไร่เหนือ - วงัซวย หมู่ที่ 6 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ  - วงัซวย กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 1,000 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

71 โครงการปรัปปรุงถนนลงหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนทา่ไฟ หมู่ที่  6 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
เหล็กจากเตาถ่าน-บา้นผู้ใหญ่เจียม คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300  เมตร ความสะดวกในการ
แปน้สุข หมู่ที่ 6 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
73 โครงการก่อสร้างทอ่บล็อกระบายน้้า เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ทอ่บล็อกระบายน้้าขนาด 800,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง

สายโพรงงู หมูที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 1.50 x 1.90 x 8 อย่างมีประสิทธภิาพ

74 บกุเบกิถนนทางเข้าศาลาประชุม เพื่อพฒันาระบบการ ถนน จ้านวน  1  สาย 100,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 6 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า 1,100,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
โรงประชุม หมู่ที่ 6 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ โรงประชุม ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

76 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นนาย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิสายบา้นนายสมคิด 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สมคิด  ชายเขา  หมู่ที่ 6 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ชายเขา ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร

77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ 1,400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นไร่เหนือ คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ติกคอนกรีตสายบา้นไร่เหนือ - ความสะดวกในการ
 - ควนม่วง หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภยัในการ ควนม่วง คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร

78 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าถนน เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ก่อสร้างคูระบายน้้าถนนสายที่วงั- 2,700,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
สายที่วงั - ถ้้าใหญ่ (ทั้งสองข้าง) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ถ้้าใหญ่ ยาว 1,500 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 6

79 โครงการวางทอ่ระบายน้้าบริเวณหน้า เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่ระบายน้้าบริเวณหน้าบา้น 150,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
บา้นนายคล้ิง  จันทร์เมืองไทย  ได้อย่างมีประสิทธภิาพ นายคล้ิง จันทร์เมืองไทย อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 6 ยาว 50 เมตร

80 โครงการวางทอ่ระบายน้้าบริเวณ เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่ระบายน้้าบริเวณก้าแพง 150,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ก้าแพงบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ้ากัด ได้อย่างมีประสิทธภิาพ บริษทัปนูซิเมนต์ไทยจ้ากัด อย่างมีประสิทธภิาพ
บา้นไร่เหนือ หมู่ที่ 6 ยาว 50 เมตร

81 โครงการปรับปรุงถนนสายวดั เพื่อพฒันาระบบการ ถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต 2,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ธรรมเผด็จ-บา้นโคกกฐิน หมู่ที่ 7 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

82 โครงการปรับปรุงถนนสายบนควน- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนแอสฟสัทต์กคอนกรีต 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
วดัธรรมเผด็จบา้นโคกกฐิน คมนาคมขนส่งใหม้ีความ  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
83 โครงการปรับปรุงถนนสายอุ่นด้ารง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 3,900,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

กาญจ์ หมู่ที่  7 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

84 โครงการปรับปรุงถนนสายโคกกฐิน- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร 2,600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
คลองทราย หมู่ที่  7 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 1,000 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

85 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบการ ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตสายเอสเทค-นาตีน คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาด กวา้ง 5 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 300 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 1,100,000 ประชาชนได้รับ

สายแสงทอง - บนควน หมู่ที่ 7 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ แสงทอง-บนควน ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 1,300,000 ประชาชนได้รับ
สายหลังส้านักงานบงัคับคดี หมู่ที่ 7 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

44



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

88 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมถนนสาย เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ก่อสร้างทอ่เหล่ียมถนนสาย 700,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ควนม่วง - ไร่เหนือ หมู่ที่ 7 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ควนม่วง -ไร่เหนือ อย่างมีประสิทธภิาพ

ขนาด 2.40 X 2.40 X 6.00 เมตร
89 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กตอนกรีต 1,800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นนายยิ้ว- คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
หนองพลับ หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 1,000 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
90 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กตอนกรีต 3,900,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายโคกกฐิน- คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
หนองพลับ หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 1,500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
91 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบ้าน เพือ่พฒันาระบบการ ถนนคสล. ขนาด 4 เมตร 1,040,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายสังเวียน  หมู่ที ่ 8 คมนาคมขนส่งให้มีความ ยาว 520 เมตร หนา 0.12 เมตร ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภัยในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

92 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายวงัไทร 2,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายวงัไทร - ช่องลม  หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ  - ช่องลม  กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 2,500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

93 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายดอนรัก- เพือ่พฒันาระบบการ ถนนคสล. ขนาด 4 เมตร 646,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลานช้าง  หมู่ที ่8 คมนาคมขนส่งให้มีความ ยาว 325 เมตร หนา 0.12  เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภัยในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

94 โครงการปรับปรุงสายวงัขวญั เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 1,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่  8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

95 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยดอนรัก เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นนายสมพศิ หมู่ที่ 8 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

96 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลัง เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นนายเพชร ศรีนอง หมู่ที่ 8 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง สัญจร
สัญจร

97 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกซอย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
วงัขวญัข้างบา้นรองนายกราเชษ คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 400 เมตร ความสะดวกในการ
เอียดเสน หมู่ที่ 8 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
98 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นวงัไทร- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิสายวงัไทร-ตลาดนัด 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ตลาดนัดวนัอาทติย์ หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ วนัอาทติย์ ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร 

99 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อพฒันาระบบการ ขยายผิดจราจรกวา้งข้างละ 3 เมตร 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนสายวงัไทร   หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 200 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

100 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ซอย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ดอนรัก-ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 400 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

101 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยวงัขวญั- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 1,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 9 (บา้นนายดับ) หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

102 โครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาล เพื่อพฒันาระบบการ ถนนขนาด กวา้ง 4 เมตร 800,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบา้นวงัยวน คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 400 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 8 สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร
103 โครงการบกุเบกิถนนหน้าบา้น เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนน ขนาด กวา้ง 4 เมตร 3,500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายยอด หมู่ที่ 8 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ
ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

104 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นลุงจ่าง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิสายบา้นลุงจ่าง 200,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 8 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

105 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส- เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 2,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ฟลัทติ์กคอนกรีตสายหา้สิบ ตอน 2  คมขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีต ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 9 ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 1,000 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 KPI จะได้รบั ที่

(บาท) (บาท) (บาท) รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

106 โครงการก่อสร้างบล็อก ถนนสาย เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า บล็อก จ้านวน 2 ตัว 2,000,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ทองเนื้อเก้า หมู่ที่ 9 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ขนาด 2-1.80x1.80x10 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

107 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 3,458,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหา้สิบ  คมนาคมขนส่งใหม้ีความ คอนกรีตสายหา้สิบ ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 9 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร ยาว 1,500 เมตร เพิ่มขึ้น
108 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส- เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฟลัทติ์กคอนกรีตสายช่องประ-บอ่สอง  คมขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีต ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
ลูก (ตอน 2)  หมู่ที่ 9 ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 300 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
109 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส- เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 720,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฟลัทติ์กคอนกรีตสายทองเนื้อเก้า คมขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีต ขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
ตอน 2 หมู่ที่ 9 ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 300 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนคสล. ขนาด กวา้ง 4 เมตร 720,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

บนควน ซอย 1 และซอย 2 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 9 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทองเนื้อเก้า  หมู่ที่ 9 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ สายทองเนื้อเก้า ความสะดวกในการ
สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 250 เมตร
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112 โครงการขยายถนนสายหว้ยลึก - เพื่อพฒันาระบบการ ขยายถนนสายหว้ยลึก-บอ่สองลูก 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บอ่สองลูก  หมู่ที่ 9 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ กวา้ง 2.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 1,000 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

113 โครงการปรับปรุงหนิคลุกสายข้าง เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายข้างถัง 400,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถังประปา  หมู่ที่ 9 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ประปา  กวา้ง 4.00 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนคสล. ขนาด กวา้ง 4 เมตร 2,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นหว้ยกบ หมู่ที่ 10 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 800 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

115 โครงการบกุเบกิถนนเลียบเขื่อน เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนน ขนาด กวา้ง 4 เมตร 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 10 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 1,000 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

116 โครงการปรับปรุงถนนสายถ้้าประดู่- เพือ่พฒันาระบบการ ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 850,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ล่างควน  หมู่ที ่ 10 คมนาคมขนส่งให้มีความ ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภัยในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร
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งบประมาณและที่มา

117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนคสล. ขนาด กวา้ง 4 เมตร 2,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถ้้าประดู่ (ตอนปลาย) หมู่ที่ 10 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 800 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

118 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นลุงแจ้ง เพื่อพฒันาระบบคมนาคม ถนนหนิคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

119 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสาย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยปา่สาคู บา้นดอนรัก หมู่ที่ 10 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

120 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนายเรก เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนหนิคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
บา้นดอนรัก หมู่ที่ 10 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 250 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

121 โครงการบกุเบกิถนนบา้นบนควน- เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ถนน ขนาด กวา้ง 4 เมตร 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หว้ยกบ หมู่ที่ 10 ปลอดภยัในการสัญจร ยาว 300 เมตร ความสะดวกในการ

คมนาคมเพิ่มขึ้น
122 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนแอสฟลัทติ์ก ขนาด 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตบา้นในค่ายตอนปลายเชื่อม คมขนส่งใหม้ีความสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 8 ต้าบลกะปาง หม่ที่ 10 ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น

สัญจร
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123 โครงการบกุเบกิถนนสายถ้้าตาเขียน เพื่อพฒันาระบบการ ถนน ขนาด กวา้ง 4 เมตร 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 10 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น

124 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนบกุเบกิสายบา้นนายแจ้ง-บา้น 300,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายแจ้ง - บา้นนายอนันต์ หมู่ที่ 10 คมนาคมขนส่งใหม้ีความ อนันต์ ความสะดวกในการ

สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
เดินทางสัญจร ยาว 500 เมตร

125 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อพฒันาระบบการ ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบนควน- 1,100,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายบนควน - สวนนายจ้ารัส คมนาคมขนส่งใหม้ีความ สวนนายจ้ารัส ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 10 สะดวกปลอดภยัในการ กวา้ง 4.00 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น

เดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร
126 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนลาดยางแบบแอสฟลัทติ์ก 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟสัทติ์กคอนกรีตถนนสายซอย คมขนส่งใหม้ีความสะดวก คอนกรีตขนาด กวา้ง 4 เมตร ความสะดวกในการ
บา้นเภาลาย คลองทราย (หน้าบา้น ปลอดภยัในการเดินทาง ยาว 500 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น
ผู้ใหญ่ประภาศ มหาสุข) หมู่ที่ 11 สัญจร

127 โครงการก่อสร้างทอ่บล็อกบา้น เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ทอ่บล็อก ขนาด 2-1.50x1.50x6 600,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
คลองทราย หมู่ที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

128 โครงการก่อสร้างทอ่บล็อกหน้าเชื่อน เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า ทอ่บล็อก ขนาด 2-1.50x1.50x6 600,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
บา้นนายเจริญ  รักษย์ศ หมู่ที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ
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129 โครงการปรับปรุงถนน ซอยบา้นนาง เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนขนาด กวา้ง 4 เมตร 500,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
เปื้อน- นายจรูญ หมู่ที่ 11 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ยาว 500 เมตร ความสะดวกในการ

ปลอดภยัในการเดินทาง คมนาคมเพิ่มขึ้น
สัญจร

130 โครงการปรับปรุงถนนสายคลองทราย เพื่อพฒันาระบบการคมนา ถนนแอสฟสัทติ์กส์คอนกรีต 1,300,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
ตอน 2 หมุ่ที่ 11 คมขนส่งใหม้ีความสะดวก ขนาดกวา้ง 4  เมตร ยาว 79  เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

131 โครงการวางทอ่ระบายน้้าถนนสาย เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า วางทอ่ระบายน้้าถนนสายคลอง 500,000 สามารถระบายน้้าได้ กองช่าง
คลองทราย หมู่ที่ 11 - บา้นแม่น้้า ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ทราย - แม่น้้า จ้านวน 1 จุด อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 8 ต.ควนกรด

132 โครงการก่อสร้างรางวจีากบา้นนาย เพื่อใหส้ามารถระบายน้้า รางวจีากบา้นนายสุเทพ หนูหนอง 150,000 สามารถระบายน้้า กองช่าง
สุเทพ หนูหนอง - หว้ยกล้ัง   หมู่ที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  - หว้ยกล้ิง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สามารถระบายน้้าได้

ยาว 300 เมตร อย่างมีประสิทธภิาพ

35 39 58
40,158,000 43,140,000 63,250,000
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