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ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 1,680,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี

สายบ้านหนองมะกอก หมูท่ี่ 15 เชื่อมต่อ ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,560 เมตร สะดวก ปลอดภัย
บ้านหนองกง หมูท่ี่ 4  ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 9,360 ตารางเมตร

2 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,800,000 1,800,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี
สายวัดเขาผ้ึง หมูท่ี่ 7 ตําบลปากช่อง ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง  7,200 ตารางเมตร

3 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี
หมูท่ี่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง ตําบลปากช่อง อําเภอ ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
จอมบึง เชื่อมต่อตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  6,000 ตารางเมตร
4 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,500,000 1,500,000 1,650,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ เชื่อมต่อหมูท่ี่ 9 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,550 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
บ้านห้วยยาง ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  9,300 ตารางเมตร

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

5 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,401,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี
หมูท่ี่ 10 บ้านหนองตาเนิด เชื่อมต่อหมูท่ี่ 4 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 467 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
บ้านหนองชะนาง ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  2,802 ตารางเมตร
6 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,806,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี่ 10 บ้านหนองตาเนิด เชื่อมต่อหมูท่ี่ 14 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 602 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
บ้านพุแคใต้  ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  3,612 ตารางเมตร

7 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี
สายหมูท่ี่ 11 บ้านแปดหลัง เชื่อมต่อหมูท่ี่ 10 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง

บ้านหนองตาเนิด  ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

8 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี
หมูท่ี่ 8 บ้านหนองไผ่ เชื่อมต่อตําบลหนองกวาง ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
อําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  9,000 ตารางเมตร
9 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,500,000 1,500,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี่ 8 บ้านหนองไผ่ เชื่อมต่อหมูท่ี่ 6 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
บ้านเขาปิ่นทอง ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  6,000 ตารางเมตร
10 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,800,000 2,250,000 3,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ เชื่อมต่อหมูท่ี่ 3 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,350 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง
บ้านนาสมอ ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  14,100 ตารางเมตร

11 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายเฉลิม มะลิซ้อน หมูท่ี่ 2 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร สะดวก ปลอดภัย กองช่าง

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 2,000 ตารางเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 600,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนาสมอ - ตําบลเขาแร้ง  หมูท่ี่ 3 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง  1,200 ตารางเมตร

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 660,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านหนองตาโตเชื่อมบ้านหนองมะกอก ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 330 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 4 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 1,320 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา

14 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,500,000 1,500,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 6 เชื่อมต่อ หมูท่ี่ 8 บ้านหนองไผ่ ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
บ้านเขาปิ่นทอง ตําบลปากช่อง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง  6,000 ตารางเมตร

15 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 730,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายอําพร  คล้อยสวาท หมูท่ี่ 7 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 365 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง  1,460 ตารางเมตร

16 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายอดุม  ว่องประเสริฐ  หมูท่ี่ 7 ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 4,000 ตารางเมตร

17 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,250,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนางนก โกก้ลํ่า - บ้านนายจําเริญ สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
ชมภูทอง  หมูท่ี่ 8 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 2,500 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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18 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายรวบ พลอยเพ็ชร - บ้านดอนมะขาม สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
เทศ หมูท่ี่ 9 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พี้นที่

ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร
19 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนางรัตนา  สระโอษฐ์  - เชื่อมคลอง สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
ชลประทาน หมูท่ี่ 9 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พี้นที่

ลาดยาง 4,000 ตารางเมตร
20 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 800,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายสง่า ปานคลาย  หมูท่ี่ 14 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร สะดวก ปลอดภัย
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พี้นที่
ลาดยาง 1,600 ตารางเมตร

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 1,240,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายสุรินทร์ บรรจบปี  ถึงบ้าน สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 2,000 สะดวก ปลอดภัย
นายประสิทธ์ิ  สังข์ทอง หมูท่ี่ 5 ตารางเมตร

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 2,480,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายโยธิน  ทองออ่น  หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 4,000 สะดวก ปลอดภัย

ตารางเมตร
23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 1,240,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายนวล  รักแซ่ หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 500 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 2,000 สะดวก ปลอดภัย
ตารางเมตร

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,720,000 3,720,000 - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 5 ตําบลปากช่อง สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 2,000 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต สะดวก ปลอดภัย

12,000  ตารางเมตร
25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 248,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

นายสิทธิชัย ขําสุวรรณ์  หมูท่ี่ 11 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 100 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 400 สะดวก ปลอดภัย
ตารางเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



                     39

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

26 กอ่สร้างลานคอนกรีตบ้านหนองปากดง เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม เทพื้นคอนกรีตขนาดกว้าง  20 เมตร  ยาว 496,000 - - ลานคอนกรีต ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการ กองช่าง
หมูท่ี่ 5 ต่าง ๆ ของหมูบ่้าน 40 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่เทคอนกรีต จดักจิกรรมต่างๆ 

จํานวน 800 ตารางเมตร
27 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านปากช่อง หมูท่ี่ 2 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 5,760,000 - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เชื่อมต่อบริเวณสะพาน หมูท่ี่ 3 บ้านนาสมอ สะดวก ปลอดภัย 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
28 กอ่สร้างถนนยกระดับสายเลียบเหมืองลอย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,600,000 - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมูท่ี่ 9 สะดวก ปลอดภัย 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
29 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านดอนมะขามเทศ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 4,800,000 - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

- ห้วยฝาง  หมูท่ี่ 9 สะดวก ปลอดภัย 2,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
30 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายอดิศร โพธ์ิรักษาเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,600,000 - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถึงบ้านนางอทุัย  วงศ์สุวรรณ  หมูท่ี่ 15 สะดวก ปลอดภัย 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
31 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 1,080,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
32 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรสายบ้านนายบุญเหลือ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 899,100 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

โฉมนก หมูท่ี่ 3 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,665 เมตร สะดวก ปลอดภัย
33 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 540,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
34 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 540,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
35 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 189,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนซอย 6 บ้านหนองตาเนิด หมูท่ี่ 10 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร สะดวก ปลอดภัย
36 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่นสาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น 1,350,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เขาช่องลม - หนองตาอน้ หมูท่ี่ 8 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
37 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรสายซอยฟาร์มหนูเนียม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 7,200,000 - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 2,500 เมตร พร้มอวางท่อระบายน้ํา สะดวก ปลอดภัย
38 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสาย 200,000 - - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

และทรัพย์สินของประชาชน ไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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39 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 1. ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณทางโค้ง ทางแยก หมู ่10 400,000 - - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน จํานวน 28 จดุ ระยะทาง 2,500 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณสามแยกบ้านหนองตาเนิด
หมู ่10 จํานวน 50 จดุ ระยะทาง 2,000 เมตร

40 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน 200,000 - - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

41 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 3,000,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนาสมอหมูท่ี่ 3 เชื่อมต่อหมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

42 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 1,000,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายหลาบ  มีทรง  หมูท่ี่ 8 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 2,000 ตารางเมตร  

43 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 2,000,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายห้วยฝาง - บ้านเนินสมบูรณ์  หมูท่ี่ 9 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 4,000 ตารางเมตร

44 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 990,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนางสัจจา  อุน่เรือนถึงบ้านนายถวิช สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 495 เมตร สะดวก ปลอดภัย
อุน่เรือน  หมูท่ี่ 12  ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 1,980 ตารางเมตร
45 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 2,100,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายปากช่อง - หนองบัว - เขาประทับช้าง สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 13 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 4,200 ตารางเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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46 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 468,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายเย่ียม ประสงค์คํา - บ้านนาง ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 234 เมตร สะดวก ปลอดภัย
บุญธรรม  พรมประสิทธ์ิ  หมูท่ี่ 3 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 936 ตารางเมตร

47 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 2,175,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อบ้านหนองมะกอก ได้สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 725 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 6 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 4,350 ตารางเมตร
48 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 340,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายเชื่อมต่อบ้านนายวินัย  จนัทร - วัดป่า สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 11 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 680 ตารางเมตร
49 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 1,860,000 - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายเส้ียว  โอนออ่นถึงบ้านนางเบี่ยง สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 620 เมตร สะดวก ปลอดภัย
มาชิต หมูท่ี่ 12 ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่

ลาดยาง 3,720 ตารางเมตร
50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตบริเวณสะพานเชื่อมหมูท่ี่4 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร - 124,000 - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บ้านหนองชะนาง  หมูท่ี่ 8 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 50 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต  200 สะดวก ปลอดภัย
ตารางเมตร

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร - 744,000 - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายผิน  ขําสุวรรณ์  หมูท่ี่ 11 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 300 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,200 สะดวก ปลอดภัย

ตารางเมตร
52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร - 186,000 - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

นางสนธยา  เอีย่มชื่น หมูท่ี่ 13 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 75 เมตร  พื้นที่เทคอนกรีต  300 สะดวก ปลอดภัย
ตารางเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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53 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายแยกศาลเจา้ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา เรียงหินใหญ่หน้าท่อกนัน้ําเซาะ พร้อมดาด - 60,000 - ถนนได้รับการ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยทาง 10 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซม สะดวก ปลอดภัย

54 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านดงตาล เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง - 2,476,800 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
เชื่อมหนองโดน หมูท่ี่ 3 สะดวก ปลอดภัย 1,290 เมตร สะดวก ปลอดภัย

55 กอ่สร้างถนนยกระดับสายห้วยหลุม เชื่อมบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง - 2,592,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายหัน  ทองชมภูนุช หมูท่ี่ 4 สะดวก ปลอดภัย 1,350 เมตร สะดวก ปลอดภัย

56 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายแห้ว ทับชม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 1,920,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

57 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายทองสุข เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - 8,640,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
แสงโสม เชื่อมเกาะตาสาด  หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 3,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

58 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายสมบัติ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - 5,760,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
เทพสวัสด์ิ  เชื่อมห้วยยายย้อย  หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 2,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย

59 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนางอไุร สังข์ทอง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 960,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 8 สะดวก ปลอดภัย 500 เมตร สะดวก ปลอดภัย

60 กอ่สร้างถนนยกระดับสายวัดเขารังเสือ เชื่อม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 960,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บ้านหนองชะนาง  หมูท่ี่ 11 สะดวก ปลอดภัย 500 เมตร สะดวก ปลอดภัย

61 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนางเตย อุน่เรือน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 1,895,040 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ถึงป่าชุมชน หมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย 987 เมตร สะดวก ปลอดภัย

62 กอ่สร้างถนนยกระดับสายหอถังประปาเชื่อม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 2,860,800 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ป่าชุมชน หมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย 1,490 เมตร สะดวก ปลอดภัย

63 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 816,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
อุน่เรือน หมูท่ี่ 12 เชื่อมหมูท่ี่ 3 สะดวก ปลอดภัย 425 เมตร สะดวก ปลอดภัย

64 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนางเอือ้น ใจจติร เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 1,152,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย 600 เมตร สะดวก ปลอดภัย

65 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายจํารัส เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 556,800 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ปานเรือง ถึงบ้านนายเส้ียว  โอนออ่น หมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย 290 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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66 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านหนองมะเขือเชื่อม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 2,880,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บ้านเนินสมบูรณ์ หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย

67 กอ่สร้างถนนยกระดับผิวจราจรลูกรัง หมูท่ี่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง - 5,760,000 5,760,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บ้านหนองปากดง สายเลียบคลองน้ําทิ้งเชื่อม สะดวก ปลอดภัย 3,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 2 ตําบลปากช่อง

68 กอ่สร้างถนนยกระดับสายเขาทะลุ - สวนเกษตร เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - 2,800,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 14 สะดวก ปลอดภัย 1,000  เมตร  สะดวก ปลอดภัย

69 กอ่สร้างถนนยกระดับสายพุแค - พุกระเพรา เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - 6,048,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 14 สะดวก ปลอดภัย 2,100  เมตร  สะดวก ปลอดภัย

70 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายพาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - 384,000 - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สอนแหวน หมูท่ี่ 14 สะดวก ปลอดภัย 200 เมตร  สะดวก ปลอดภัย

71 กอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณบ้านนางมณี  พันธ์ุไทย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น - 324,000 - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
หมูท่ี่ 5 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร สะดวก ปลอดภัย

72 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น - 1,215,000 - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายวัดหนองไผ่ หมูท่ี่ 8 เชื่อมหมูท่ี่ 15 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย

พร้อมวางท่อระบายน้ํา
73 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น - 810,000 - ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายผิน หนูอนิทร์เชื่อมตําบลธรรมเสน สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่  8 พร้อมวางท่อระบายน้ํา

74 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชํารุด - 279,000 - ไหล่ทางได้รับการ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 450 เมตร ซ่อมแซม สะดวก ปลอดภัย

75 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

76 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

77 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

78 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

79 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 14 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

80 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 15 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน - 200,000 - โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
และทรัพย์สินของประชาชน สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

81 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนางวารี  ลายคล้ายดอก  หมูท่ี่ 11 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 1,200 ตารางเมตร

82 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 524,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านนายอัน๋  อุน่ทา  หมูท่ี่ 4 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 262 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.พื้นที่
ลาดยาง 1,048 ตารางเมตร

83 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 2,440,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายบ้านหนองแก หมูท่ี่ 4 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,222 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.พื้นที่
ลาดยาง 4,888 ตารางเมตร

84 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 1,071,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายภายในหมูบ่้านหนองบัว  หมูท่ี่ 13 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 357 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 2,142 ตารางเมตร

85 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - 1,200,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สายเข้าพุ  หมูท่ี่ 14 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร สะดวก ปลอดภัย

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่
ลาดยาง 2,400 ตารางเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร - - 496,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายสันติชัย  ท้าวยาต  หมูท่ี่ 11 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 200 เมตร  พื้นที่เทคอนกรีต  800 สะดวก ปลอดภัย

ตารางเมตร
87 กอ่สร้างถนนยกระดับซอย 1 บ้านนายเบี่ยง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - - 2,304,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ไชคําภา หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 800 เมตร สะดวก ปลอดภัย
88 กอ่สร้างถนนยกระดับซอย 2 ไร่นายบุญส่ง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - - 2,304,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เชื่อมอําเภอโพธาราม หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 800 เมตร สะดวก ปลอดภัย
89 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านนายบัว ปานน้อย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง - - 5,760,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เชื่อมสายทางเขาปิ่นทอง-หนองไผ่ หมูท่ี่ 6 สะดวก ปลอดภัย 2,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
90 กอ่สร้างถนนยกระดับสายบ้านเนินสมบูรณ์เชื่อม เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง - - 1,920,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บ้านหนองมะเขือ หมูท่ี่ 12 สะดวก ปลอดภัย 1,000 เมตร สะดวก ปลอดภัย
91 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น - - 1,377,000 ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายประชุม  แสงโสม หมูท่ี่ 8 สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,550 เมตร สะดวก ปลอดภัย
92 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอดัแน่น - - 810,000 ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านนายสมชาติ เกตุแกว้ - หนองตาเส้ียน สะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร สะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี่ 8

93 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนบริเวณบ้านนายเป้า เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ซ่อมแซมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร - - 65,720 ไหล่ทางได้รับการ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บุญเงิน ถึงบ้านนายอนันต์  เวชเพิ่ม  หมูท่ี่ 9 สะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 106 เมตร ซ่อมแซม สะดวก ปลอดภัย

94 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตําบลปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สะดวก ปลอดภัย หมูท่ี่ 1-15 สะดวก ปลอดภัย

95 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบลปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สะดวก ปลอดภัย หมูท่ี่ 1-15 สะดวก ปลอดภัย

96 ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขตตําบลปากช่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สะดวก ปลอดภัย หมูท่ี่ 1-15 สะดวก ปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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1.2 แนวทางการพฒันาแหล่งน้าํ เพือ่การอุปโภค บริโภค 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 กอ่สร้างหอถังประปาบ้านเนินสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ กอ่สร้างหอถังระบบประปาผิวดิน ขนาด 20 1,500,000 - - หอถังประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี่ 12 ตําบลปากช่อง อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ลูกบาศกเ์มตร และเจาะบ่อบาดาลลึก 120 เมตร เพียงพอ กองช่าง

พร้อมขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปา ขนาดØ 3 นิว้
ระยะทาง 2,000 เมตร

2 กอ่สร้างหอถังประปาบ้านเขาปิ่นทอง หมูท่ี่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ติดต้ังหอถังประปา ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม 600,000 - - หอถังประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาด Ø 3 นิว้ เพียงพอ

ระยะทาง 1,000 เมตร ฝังกลบลึก 0.30 เมตร
3 กอ่สร้างหอถังประปาบ้านหนองบัว หมูท่ี่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ติดต้ังหอถังประปา ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม 600,000 - - หอถังประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง

อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาด Ø 3 นิว้ เพียงพอ
ระยะทาง 1,000 เมตร ฝังกลบลึก 0.30 เมตร

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองชะนาง หมูท่ี่ 4  เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 440,700 - - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ความลึก  120 เมตร เพียงพอ

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลเนินสมบูรณ์ หมูท่ี่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 440,700 - - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ความลึก  120 เมตร เพียงพอ

6 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ําประปาบ้านเขาประทับช้าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 539,200 - - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
หมูท่ี่ 1 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 4,000 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า เพียงพอ

0.30 เมตร 
7 ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาบ้านปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40,440 - - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง

หมูท่ี่ 2 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 300  เมตร ลึกไม่น้อยกว่า เพียงพอ
0.30 เมตร 

8 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ําประปาบ้านเนินสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,078,400 - - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
หมูท่ี่ 12 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 8,000  เมตร ลึกไม่น้อยกว่า เพียงพอ

กว่า 0.30 เมตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ําประปาบ้านหนองบัว เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13,500 - - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง
หมูท่ี่ 13 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 200 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า เพียงพอ

0.30 เมตร 
10 ขุดลอกลําห้วยตาใจ - เกาะขี้เหล็ก หมูท่ี่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดลอกลําห้วย กว้าง 9 เมตร ยาว 2,000 เมตร 278,500 - - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง

ในการเกษตรเพียงพอ ลึกโดยเฉล่ีย 3.50 เมตร เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ
11 ขุดลอกลําห้วยบ้านนายทองหล่อ ขําเมือง - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดลอกลําห้วย กว้าง 9 เมตร ยาว 2,000 เมตร 557,000 - - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง

ห้วยยายย้อย หมูท่ี่ 6 ในการเกษตรเพียงพอ ลึกโดยเฉล่ีย 3.50 เมตร เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ
12 กอ่สร้างฝายเปิด - ปิดน้ํา  หมูท่ี่ 12 เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา กอ่สร้างฝายเปิด - ปิดน้ํา ขนาดกว้าง  9 เมตร 300,000 - - ฝายเปิด - ปิด ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง

เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เมตร  สูง   3  เมตร  จํานวน  1  แห่ง การเกษตรอย่างเพียงพอ
13 ขุดลอกลําห้วย หมูท่ี่ 12 เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 9 เมตร  ยาว 800 เมตร 200,000 - - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง

เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉล่ีย 1.50 พร้อมแต่งคัน เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ
ดิน ปริมาณดินขุด 5,100 ลบ.ม.

14 ขุดลอกลําห้วยภายในตําบลปากช่อง เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา ขุดลอกลําห้วยภายในตําบลปากช่อง ระยะทาง 2,000,000 - - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 5,000  เมตร เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ

15 กอ่สร้างหอถังประปาบ้านหนองชะนาง หมูท่ี่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ติดต้ังหอถังประปา ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อม - 700,000 - หอถังประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง
อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาด Ø 3 นิว้ พอ

ระยะทาง 3,000 เมตร ฝังกลบลึก 0.30 เมตร
16 ติดต้ังจดุบริการน้ําด่ืมภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ติดต้ังตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญพร้อมอปุกรณ์ - 100,000 - ตู้น้ําด่ืม ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง

อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ จํานวน  1  แห่ง พอ
17 ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาภายในหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ - 30,000 - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง

หนองตาเนิด  หมูท่ี่ 10 อปุโภคเพียงพอ กลาง 2 นิว้ ระยะทาง 400 เมตร  ลึกไม่น้อย พอ
กว่า 0.30 เมตร 

18 ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาภายในหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ - 213,000 - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง
เนินสมบูรณ์  หมูท่ี่ 12 อปุโภคเพียงพอ กลาง 3 นิว้ ระยะทาง 1,578 เมตร  ลึกไม่น้อย พอ

กว่า 0.30 เมตร 
19 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ําประปาบ้านห้วยฝาง - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ - 269,600 - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง

บ้านห้วยยาง หมูท่ี่ 9 อปุโภคเพียงพอ กลาง 3 นิว้ ระยะทาง 2,000  เมตร  ลึกไม่น้อย พอ
กว่า 0.30 เมตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

20 ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาภายในหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - 135,000 - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง
หนองบัว หมูท่ี่ 13 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 1,000 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า พอ

0.30 เมตร 
21 ขยายเขตท่อจา่ยน้ําประปาภายในหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ วางท่อจา่ยน้ําประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - 202,500 - ท่อจา่ยน้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียง กองช่าง

พุแคใต้ หมูท่ี่ 14 อปุโภคเพียงพอ 3 นิว้ ระยะทาง 1,500  เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า พอ
0.30 เมตร 

22 ขุดลอกคลองน้ําทิ้ง หมูท่ี่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดลอกคลองน้ําทิ้ง กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 - 50,000 - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง
ในการเกษตรเพียงพอ เมตร  ลึกโดยเฉล่ีย 1.00 เมตร เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ

23 ขุดลอกคลองดินภายในหมูบ่้านหนองปากดง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดลอกคลองดินกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร - 80,000 - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง
หมูท่ี่ 5 ในการเกษตรเพียงพอ ลึกโดยเฉล่ีย 2.50 เมตร เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ

24 ขุดลอกลําห้วยน้ําโจน หมูท่ี่ 1 เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 9 เมตร  ยาว 200 เมตร - 150,000 - แหล่งน้ําเพื่อการ ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร พร้อม เกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ

แต่งคันดิน ปริมาณดินขุด 4,800 ลบ.ม. 
25 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพุแคใต้ หมูท่ี่ 14  เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ - - 440,700 บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง

อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ความลึก  120 เมตร เพียงพอ
26 ขุดลอกรางระบายน้ํา คสล. บริเวณห้วยฝาง - เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา ขุดลอกรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี ขนาดกว้าง - - 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง

บ้านห้วยยาง หมูท่ี่ 9 เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 1.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 2,500 ระบายน้ําได้ดี การเกษตรอย่างเพียงพอ
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา จํานวน 33 จดุ

27 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ําบริเวณบ้านนายเต็ก เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ํา กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ํา แบบ มข 2527  ขนาด - - 200,000 ฝายกกัเกบ็น้ํา ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา กองช่าง
หมูท่ี่ 13 เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ยาว 13 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร การเกษตรอย่างเพียงพอ

จํานวน  1  แห่ง
28 เป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ เป่าล้างบ่อบาดาลภายในตําบลปากช่อง 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง

อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชน เพียงพอ
29 ซ่อมแซมบํารุงระบบประปาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบ 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง กองช่าง

อปุโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ประปาหมูบ่้าน ประชาชน เพียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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1.3 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบส่ือสาร โทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอตัโนมัติ  หมูท่ี่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอตัโนมัติไร้สาย 100,000 - - หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

ข้อมูลข่าวสาร จํานวน  1  แห่ง อตัโนมัติ ข่าวสารมากขึ้น
2 กอ่สร้างหอกระจายข่าวหมูบ่้าน หมูท่ี่ 15 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดต้ังหอกระจายข่าวประจําหมูบ่้าน จํานวน 80,000 - - หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

ข้อมูลข่าวสาร 1  แห่ง ข่าวสารมากขึ้น
3 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 100,000 - - ระบบเสียงตาม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

หมูท่ี่ 13 ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน ฯลฯ สายสามารถใช้ ข่าวสารมากขึ้น
งานได้

4 ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน - 100,000 - เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง
ข้อมูลข่าวสาร ภายในหมู่บ้าน ข่าวสารมากขึ้น

5 ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน - - 100,000 หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง
ข้อมูลข่าวสาร อตัโนมัติ ข่าวสารมากขึ้น

6 ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอตัโนมัติ  หมูท่ี่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอตัโนมัติไร้สาย - - 100,000 หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง
ข้อมูลข่าวสาร จํานวน  1  แห่ง อตัโนมัติ ข่าวสารมากขึ้น

7 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สนง.ปลัด อบต.
ข้อมูลข่าวสาร ปากช่อง ข่าวสารมากขึ้น

8 บํารุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์และบํารุง ซ่อมแซมระบบ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง
เขตตําบลปากช่อง ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายให้สามารถใช้งานได้ ของประชาชน ข่าวสารมากขึ้น

1.4 แนวทางการพฒันา พฒันาการใช้ทีดิ่น ผังเมืองรวมจังหวัด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ส่เงสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัผังเมืองรวม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กเกีย่วกบัผังเมืองรวม 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ กองช่าง

จงัหวัด เกีย่วกบัผังเมืองรวมจงัหวัด จงัหวัด มีความรู้เกีย่วกบั ผังเมืองรวมจงัหวัด
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบผังเมือง

อย่างเคร่งครัด จังหวัดเพิ่มขึน้

2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั พ.ร.บ. เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมาย 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีความรู้ด้าน กองช่าง
ควบคุมอาคาร แกป่ระชาชน และเพื่อให้ ควบคุมอาคาร ที่สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วย มีความรู้เกีย่วกบั กฏหมาย พ.ร.บ.อาคาร

ประชาชนปฎิบัติตาม การผังเมืองรวมจงัหวัด กฎหมายควบคุม และสามารถปฏิบัติตามได้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด อาคารเพิ่มขึน้

งบประมาณและทีผ่่านมา
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