
เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนา
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) ท้องถ่ิน

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หนองแล้ง เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคม 1.เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 369,400

ม.4 และคุณภาพชีวติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว (พ.ศ. 2566-2570)

2.เพื่อพฒันาชมชนได้มีที่ออกกําลังกายที่มี แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 

คุณภาพและทนัสมัย หน้า 40 ข้อ 1

3.เพื่อส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ออกกําลังกาย

มีสขภาพแข็งแรง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หนองสิม เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคม 1.เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 384,000

ม.13 และคุณภาพชีวติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว (พ.ศ. 2566-2570)

2.เพื่อพฒันาชมชนได้มีที่ออกกําลังกายที่มี แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 

คุณภาพและทนัสมัย หน้า 40 ข้อ 1

3.เพื่อส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ออกกําลังกาย

มีสขภาพแข็งแรง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ โครงการปอดสีเขยีว
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนา
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) ท้องถ่ิน

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หนองมอง เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคม 1.เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 361,600

ม. 15 และคุณภาพชีวติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว (พ.ศ. 2566-2570)

2.เพื่อพฒันาชมชนได้มีที่ออกกําลังกายที่มี แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 

คุณภาพและทนัสมัย หน้า 40 ข้อ 1

3.เพื่อส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ออกกําลังกาย

มีสขภาพแข็งแรง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หนองผ้ึง เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคม 1.เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 452,400

ม. 11 และคุณภาพชีวติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  (พ.ศ.2566-2570)

2.เพื่อพฒันาชมชนได้มีที่ออกกําลังกายที่มี เพิ่มเติมคร้ังที่ 1

คุณภาพและทนัสมัย แก้ไขคร้ังที่ 2

3.เพื่อส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ออกกําลังกาย

มีสขภาพแข็งแรง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการ โครงการปอดสีเขยีว
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการ โครงการปอดสีเขยีว

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนา
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) ท้องถ่ิน

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หนองมะนาว เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคม 1.เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ที่พกัผ่อนและ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 473,100

ม. 14 และคุณภาพชีวติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  (พ.ศ.2566-2570)

2.เพื่อพฒันาชมชนได้มีที่ออกกําลังกายที่มี เพิ่มเติมคร้ังที่ 1

คุณภาพและทนัสมัย แก้ไขคร้ังที่ 2

3.เพื่อส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ออกกําลังกาย

มีสขภาพแข็งแรง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด

2,040,500
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการ โครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นจ าเปน็โดยเรง่ด่วน

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

รวมงบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570
ถนน คสล.

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 48,000
จุดเริม่ต้นโครงการ จากข้างบา้นนายประพนัธ ์นวลนุกูล สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 5 ข้อ 5
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางอุไรพร วเิศษโวหาร 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 80.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 106,200

จุดเริม่ต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 16บ้านนายณเรศ สาระโวหาร สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 5 ข้อ 6

จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านน.ส.สิริพิชญา นวลนุกูล บ้านเลขที่ 39/1 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 175 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 476,600
จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 4 ข้อ 1

ที่นานางวงเดือน อุตรมาตย์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานายเดชา คําภธูร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
(ต่อ) 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร และทรัพย์สินจากการสัญจร

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 72,900
จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางหลา เพง็ก้านตรง สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 6 ข้อ 8
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นขนิษฐา สุ่มมาตย์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 123 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 114,700
จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางบญุเรียน บญุวเิศษ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 7 ข้อ 13

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายขารี วนิทะไชย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 2.00 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 168 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ไม่มีไหล่ทาง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 133,600
จดุเริม่ต้นโครงการ บ้านนางพรทิพย์ เทียมทะนง บ้านเลขที่ 40 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านทองแพง บุญวิเศษ บ้านเลขที่ 126 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ หน้า 67 ข้อ 5
(ต่อ) สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 73.00 เมตร 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 219 ตารางเมตร และทรัพย์สินจากการสัญจร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 255,900
จุดเริม่ต้นโครงการ บ้านนางเบญจพร ปาโท บ้านเลขที่ 349 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 6 ข้อ 12

จุดสิ้นสุดโครงการ หอพกัเลขที่ 388 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 102.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 408 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 40,700
จุดเริม่ต้นโครงการ ข้างบา้นนางจันทร์  สุทธรัิตน์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบา้นนายสนอง  แสงคุณ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ หน้า 4 ข้อ 2
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 23.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 69 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 38,200
จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายเดชา  ภคํูาธร สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพิ่มเติมคร้ังที่ 1
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางบญุจันทร์  ศรีบบุผา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ หน้า 6 ข้อ 5
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 22.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 66 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปยัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 60,700

จดุเริม่ต้นโครงการ ข้างบา้นนายจําลอง  บวัผา สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
จดุสิ้นสุดโครงการ หน้าบา้นนางวงเดือน  อุตรมาตย์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ หน้า 5 ข้อ 4

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 105 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เปา้หมาย เหตุผล แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

(ข้อ 8) (ข้อ 23) 2566-2570

11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 12 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 78,100
จดุเริม่ต้นโครงการ บา้นนายสุรชัย สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพิ่มเติมคร้ังที่ 1
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายสุนทร  ปกีกลาง 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ แก้ไขคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 14 ข้อ 55
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 135 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปยัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 19 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 366,400

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายสุไชย  อุดมทรัพย์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน เพิ่มเติมคร้ังที่ 1
จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นพ.ต.ต.ราม  อุดมทรัพย์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ แก้ไขคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 20 ข้อ 89
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 572.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย
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เปา้หมาย เหตุผล แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

(ข้อ 8) (ข้อ 23) 2566-2570
4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 178,600

จุดเริม่ต้นโครงการ จากหอพกัดวงรัตน์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 6 ข้อ 13

จุดสิ้นสุดโครงการ หมู่บา้นมารินทร์ หมู่ที่ 18 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

-13-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 111,800
จุดเริม่ต้นโครงการ คสล. เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 6 ข้อ 14
จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนหลวงสาย 232 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 164 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



15
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 194,600

จุดเริม่ต้นโครงการ จากที่ดินนางทองสุข ภะคะมิตร สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 7 ข้อ 17

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่บา้นสวนไตเต้ิล บา้นเลขที่ 376 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 324 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 1/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-14-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

16
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 89,100

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนายสุทร สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 10 ข้อ 28

จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นนางสาวสุมาลี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 150.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

-15-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 144,700

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางกมัยธร ด่านธติิ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 10 ข้อ 30

จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นนายทองสุข วนิทะไชย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 73.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 219.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรอกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

-16-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
61,300

จุดเริม่ต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 8 ข้อ 23
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นางพชัรี สุขรัตน์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 105.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรอกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
423,900

จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนน คสล. เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 7 ข้อ 19
จดุสิ้นสุดโครงการ ที่นานายเด่น ตาคํา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 720.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 พร้อม ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 
ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-17-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
113,800

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 8 ข้อ 21

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางบญุเกิด สันจิตร 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 188.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
472,000

จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 36

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานายสําราญ จันทะไทย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
187,300

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก ถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 35

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้น พ.ต.ท. ฉัตรณรงค์ ผสมศรี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 74.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 296 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 1/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

23 โครงการถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
320,300

จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 34

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานางดวงดาว พลสุภาพ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 480.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
445,400

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นายมานิตย์ จูมกลาง สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 9 ข้อ 26

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนางบญุพลอย โคกทม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 520.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
403,500

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก ถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 9 ข้อ 28

ที่นานางจันทร์สุดา อรรคนันท์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานางฉันทนา อรรคนันท์ สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 472.00 ตารางเมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

เลขที่ 2/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 

-21-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

26 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
155,400

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางบญุพลอย โคกทม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 8 ข้อ 25

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่บา้น ร.ต.ต.อภนิันท ์ศรีปญัญา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 250 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

27 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
235,500

จุดเริม่ต้นโครงการ ถนนลาดยางเดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 9 ข้อ 30

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายอัมพร วรนาม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 3.00-4.00 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 799 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง
ไม่มีไหล่ทาง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรอกทางพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

28 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
170,900

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่สาธารณประโยชน์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 9 ข้อ 31

จดุสิ้นสุดโครงการ ที่บา้นนายอดุล จันทรมหา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 282.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 1/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-23-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปยัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

29 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
315,900

จุดเริม่ต้นโครงการ ดอนปู่ตา สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 10 ข้อ 33

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายถวลิ จํานงกิจ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 525.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจำกพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

-24-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

30 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
323,700

จุดเริม่ต้นโครงการ จากซอยบา้นนางพวง ปกีกลาง สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 10 ข้อ 34

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นคุณหมอวนัวสิาข์ ประสงค์จีน 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 2.5-3.00 เมตร ระยะทาง 191.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 548 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

31 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
315,200

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่ นายธนินท ์วรรณุเสน สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 13 ข้อ 50

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นา นางลอง เวยีงอินทร์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 126.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 504.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 2/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-25-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

32 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
70,100

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่บา้นนางวภิาวรรณ กันหาชัย สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 39

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นร.ต.อ.สุรนิตย์ ศักด์ิแสน 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 120.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

-26-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

33 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 125,700         

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางอ้อมเดือน สีทองแดง สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน แก้ไข คร้ังที่ 2

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายเกียรติศักด์ิ แสวงผล 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ หน้า 13 ข้อ 51

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 210 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

34 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
499,500

จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 44

จดุสิ้นสุดโครงการ ที่นานายจํานง มินนา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 285.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 855.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-27-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
190,800

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 45

หลังบา้นนายบญุศรี ภาคฤทธิ์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



จดุสิ้นสุดโครงการ ที่สาธารณประโยชน์ สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 95.00 เมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 285 ตารางเมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

36 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ
แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2

36,500
จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายประสิทธิ ์ปติิแก่นทราย สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 42
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่บา้นนางอําไพจิตร ปญัญาบญุ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 21.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 63 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที1่4
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
442,200

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก ถนน คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 11 ข้อ 43
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายสถิตย์ ปญัญาบญุ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

38 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
494,200

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นานายบรรลุ แก้วตา สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 13 ข้อ 53

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานางเลียบ ทมุอนันต์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไม่มีไหล่ทาง ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจำกพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

39
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
445,800

จุดเริม่ต้นโครงการ ถนนทางหลวงสาย 214 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 12 ข้อ 49
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายวเิชียร มงคลแก่นทราย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

40 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
490,700

จดุเริม่ต้นโครงการ ที่นานางเสง่ียม พลเทยีร สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 12 ข้อ 47
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานายอนันต์ ดีแก่นทราย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย

-31-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

41 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
499,200

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นานางเย็นจิตร จอมคําสิงห์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 12 ข้อ 52

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานายคําปุ่น อนุแก่นทราย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ล ำเลียงผลผลิตทำงกำรเกษตรออกจำกพื้นที่ 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

42 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
499,200

จุดเริม่ต้นโครงการ ถนนสายทางบา้นแก่นทราย-บา้นค้อ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 16 ข้อ 64
จดุสิ้นสุดโครงการ ที่นานายไชยวรรณ ผลินยศ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปยัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

43 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 19
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
282,100

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายสมาน อสุรพงษ์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 14 ข้อ 64
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้น นายบญุช่วย ภาชนะวรรณ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 472.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 
เลขที่  2/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

44 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก พรอ้มวางทอ่
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
183,000

ระบายน้ า หมู่ที่ 19 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 20 ข้อ 90
จุดเริม่ต้นโครงการ จากบ้านสามแยกนายโกวิทย์ อ่อนประทุม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



จดุสิ้นสุดโครงการ ตลาดประตูน้ํา สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

45 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 18 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 196,300
จุดเริม่ต้นโครงการ คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)
จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมปาริชาติ หมู่ที่ 5 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 13 ข้อ 59
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 315 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
46 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 448,600

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นางคําพอง  แสนประดิษฐ์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานางต๋ิว  ดวงละวา้ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 9 ข้อ 29
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 2/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

47 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 14 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 446,300
จุดเริม่ต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม หลังโรงเรียนบ้านแก่นทราย สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นางบญุน้อม  ศรีโกศล 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 12 ข้อ 46

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

48 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 231,200
จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเช่านายเล่ือน  แสนหลาบคํา สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นายภานุพงษ ์ ปานกลาง 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 10 ข้อ 36
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 385 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่
7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

49 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 468,400

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายเพยีร  นิลผาย สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายบญุสุข  นิลผาย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
(ต่อ) สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 5 ข้อ 8

3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ 
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร และทรัพย์สินจากการสัญจร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

50 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 17 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 476,600
จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นานางจุรีพร คุริรัง สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นานายประมวล วนิทะไชย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 13 ข้อ 55
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 760.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

51 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 17 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 466,400
จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นาร.ต.ท.สนิท สุ่มมาตย์ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 550 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 13 ข้อ 57
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 690.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 1/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

52 โครงการก่อสรา้งถนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 15 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 307,200
จุดเริม่ต้นโครงการ ทางหลวง สาย 214 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ องค์การกระจายเสียงไทย พ ีบ ีเอส 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่ เพิ่มเติมคร้ังที่ 2

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 12 ข้อ 50
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 510 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

เลขที่ 1/2563 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

-39-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

53 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 573,600

จุดเริม่ต้นโครงการ จาก คสล.เดิม สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 7 ข้อ 20
จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นางเฉลิมพร  วงษเ์สนา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 600.00 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 2/2563 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่อาศัย

ในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



14,328,500

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

ท่อระบายน้ า
1 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 480,600

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนายประดิษฐ์ ประชานัย สังคมและคุณภาพชีวติ ใหก้ับประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 16 ข้อ 76
จดุสิ้นสุดโครงการ คลองชลประทาน 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพให้
ท่อระบายน้ําคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั แก่ราษฎรที่ต้ังบา้นเรือนอยู่ริมถนน
ความยาว 250.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของ
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ราษฎรและก่อใหเ้กิดความสามัคคี
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ในหมู่คณะของราษฎรทั้งในพื้นที่

และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและ

ปอ้งกันน้ําจากระดับสูงไม่ใหไ้หล

เข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

รายละเอียดโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนโดยจ าเป็นเร่งดว่น
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รวมงบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

2 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 1,003,200

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนามีตังค์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 79

จดุสิ้นสุดโครงการ เขตทางหลวงแผ่นดิน 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ความยาว 404.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่
3 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 4 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดย แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 95,600

จดุเริม่ต้นโครงการ จากบา้นน.ส.สุภาวดี เขวาลําธาร สังคมและคุณภาพชีวติ เร่งด่วน หน้า 18 ข้อ 85

บา้นเลขที่ 198 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอยู่

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางปรียาทพิย์ ปกาศิต บา้นเลขที1่72 สาธารณภยั ริมถนน

ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อให้เกิดความ

ความยาว 48.00 เมตร สามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 4.เพื่อป้องกันน้ําน้ําท่วมและป้องกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ให้ไหลเข้ามาในเขตชุมชน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

4 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 4 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 147,300

จดุเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางดัชนี มณีจักรบา้นเลขที่ 236 สังคมและคุณภาพชีวติ
พื้นที่โดยเร่งด่วน

หน้า 18 ข้อ 88

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางสมพร ศรีทอง บา้นเลขที่ 71 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ความยาว 70.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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5 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 480,600
จุดเริม่ต้นโครงการ จากเขตทางหลวงสาย 215 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 18 ข้อ 87

จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นจรัสศรี เนติศรี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ความยาว 250.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

6 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 13
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 211,600

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางคําปอย โสภาวนัส สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 22 ข้อ 112

จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมต่อรางระบายน้ําเดิม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
นายบญุจันทร์ เอกรักษา สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ความยาว 103.00 เมตร ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 เขตพื้นที่ใกล้เคียง

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน
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5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

7
โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล.พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 13

1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน
แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2

479,000
จุดเริม่ต้นโครงการ ทางหลวงหมายเลข 214 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 111

จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมบอ่พกั บา้นเลขที่ 131 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ความยาว 233.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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8 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 17 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 499,700

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นปรารถนา วนัทานี สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 23 ข้อ 120

จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นนายคําเคน มูลมณี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ความยาว 260.00 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชน

ออกนอกพื้นที่

9 โครงการก่อสรา้งทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 17 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 480,600

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางเลียง แสงคุณ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 23 ข้อ 123

จดุสิ้นสุดโครงการ บา้นนายบญุสุข สุ่มมาตย์ บา้นเลขที่ 233 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ความยาว 250.00 เมตร 3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อให้เกิดความ

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 สามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อป้องกันน้ําน้ําท่วมและป้องกันน้ําจากระดับสูงไม่ให้ไหล

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



เข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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10 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 18
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
499,700

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นสวนญาดา สังคมและคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 24 ข้อ 126

จุดสิ้นสุดโครงการ หมู่บา้นปาริชาติ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ราษฎรที่

ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมถนน

ความยาว 260.00 เมตร 3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรและ

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 3/2563 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของราษฎร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ทั้งในพื้นที่และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อป้องกันน้ําน้ําท่วมและป้องกันน้ําจาก

ระดับสูงไม่ให้ไหลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

11 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 12
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
341,200

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายสุทนิ เขตเจริญ สังคมและคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 30 ข้อ 158

จุดสิ้นสุดโครงการ แยกบา้นนางสุพตัรา แสนอุบล 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ราษฎร

ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั ที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมถนน

ความยาว 178.00 เมตร 3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรและ

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของราษฎร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ทั้งในพื้นที่และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



4.เพื่อป้องกันน้ําน้ําท่วมและป้องกันน้ําจาก

ระดับสูงไม่ให้ไหล

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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12 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 13
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
726,600

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่หน้าสถานีวทิยุ บกช. 1 สังคมและคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 31 ข้อ 160

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางอุ่น นามนาค 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ราษฎรที่

ท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สาธารณภยั ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมถนน

ความยาว 381.00 เมตร 3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของราษฎรและ

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของราษฎร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อป้องกันน้ําน้ําท่วมและป้องกันน้ําจาก

ระดับสูงไม่ให้ไหลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

5,445,700รวมงบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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รางระบายน้ า
1 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 459,900

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางสมทรง ประชานัย สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 15 ข้อ 72

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางทองย้อย นิลผาย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
2 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 491,800

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายสมุทร ดวงละวา้ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 16 ข้อ 74

จุดสิ้นสุดโครงการ หน้าบา้นนายทองมา วนิทะไชย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 210 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

รายละเอียดโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนโดยจ าเป็นเร่งดว่น
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง
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4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปฃ

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

3 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 574,000
จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นสมชาย ปะกังพลัง สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 83

จุดสิ้นสุดโครงการ นายตุรงค์ จําปาศักด์ บา้นเลขที่ 6 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 250 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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4 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 479,600
จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นางหลู เขตเจริญ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 81

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายลบไพร ฤทธิธ์าพรม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
5 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 293,300

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเลขที่ 307 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 84

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางสาวพชีาณัฐ ยิ่งกําแหง 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 127 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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6 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 416,500
จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนายประสิทธิ ์ธานี สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 82

จุดสิ้นสุดโครงการ ส่ีแยกบา้นนายเรืองศิลป ์ปรุงฆ้อง 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 181 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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7 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 3 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 240,800

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเลขที่ 6 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 17 ข้อ 78

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายประกอบ ตรีทศ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 104 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
8 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 248,600

จุดเริม่ต้นโครงการ จากที่ดินนายมิตร ยอดสง่า สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 18 ข้อ 86

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนางเกสร ดงปาลี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 104 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570
9 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนพฒันาทอ้งถิ่น 461,000

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางหนูวาด  วนิทะไชย สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน (2566-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายสมเดช พนัธไชย 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น เพิ่มเติมคร้ังที่ 2

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน หน้า 20 ข้อ 104

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
10 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 333,500

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นเลขที่ 540 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 18 ข้อ 89

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 432 หมู่ที่ 5 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 140 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-54-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570
11 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 323,000

จดุเริ่มตน้โครงการ จากบา้นเลขที่ 99 บา้นนายประวัติ ประทมุชัน สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 18 ข้อ 90

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 140 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-55-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

12 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 465,200

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



จุดเริม่ต้นโครงการ จากหอพกั D486 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 19 ข้อ 91

จุดสิ้นสุดโครงการ รางระบายน้ําเดิม บา้นเลขที่ 572 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
13 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 729,700

จุดเริม่ต้นโครงการ จากถนนทางหลวงหมายเลข 232 หมู่ที่ 6 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 19 ข้อ 92

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นพลิาสเอมอร บา้นเลขที่ 158 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 150 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-56-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

14 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 8
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
551,200

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



จุดเริม่ต้นโครงการ สามแยกกลางหมู่บา้น สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 29 ข้อ 145

สุดสิ้นสุดโครงการ ดอนปู่ตา หมู่ที่ 10 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
รางระบายน้ํา คสล.กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
ยาว 240 เมตร ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

15 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 8
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
425,700

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางดวงจันทร์ แฝงยงค์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 28 ข้อ 144

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางดาวกิา รักด่านกลาง 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ําคสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 185 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-57-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



16 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
654,000

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางจงจันทร์ วารีศรี สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 29 ข้อ 146

จุดสิ้นสุดโครงการ คลองอีสานเขียว 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ําคสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 260 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

17 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
451,400

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้น ดร.สุชาญา อุตรมาตย์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 19 ข้อ 97

จุดสิ้นสุดโครงการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 190 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-58-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

18 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
293,300

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นายสมชาย อุยเพชร สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 20 ข้อ 98

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่วา่งเปล่าสาธารณประโยชน์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

ตรงข้ามบา้นนางทพิยรัตน์ แก้ววงัวรณ์ สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 127 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

19 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
385,000

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่ นายสมพร ยามโสภา สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 105

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ ส.อ.สุพรต ปงัศรี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 164 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

-59-

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

20 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
409,600

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางผ่องศรี ขันฝากา สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 108

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางทรงผล มุลาลี 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 175 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

21 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
300,100

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางเปรมฤดี ภะวะภตูานนท์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 106

ณ มหาสารคาม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายนะลอง บญุวเิศษ สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 130 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

22 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
410,800

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางน้อย เขียวสนาม สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 109

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางจําเนียร ศรีษะภมูิ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 178 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

23 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
441,600         

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนางน้อย เขียวสนาม สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 21 ข้อ 107

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางผ่องศรี ขันฝากา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 192 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

24 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
396,500

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนางศรี เจริญแก่นทราย สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 22 ข้อ 114

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นางงามพศิ สามีบติั 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 172 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

25 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 14
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
393,700

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นายทรงศักด์ิ พลเฑียร สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 22 ข้อ 113

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายสังเวยีน ศิริสงค์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 171 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

26
โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 15 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
414,200

จุดเริม่ต้นโครงการ รางระบายน้ําเดิมศาลาประชาคมหมู่ที่ 15 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน
หน้า 22 ข้อ 115

จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นายยุทธศิลป ์อาวรณ์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 180 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

27 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 16
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
181,000

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้น ร.ต.ต.ทรงศักด์ิ มิตรอุดม สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 32 ข้อ 169

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางปราณี รจนากูล 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 64 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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28 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 17
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
461,400

จุดเริม่ต้นโครงการ จากที่ดิน จ.ส.อ.ไมตรี พลูเพิ่ม สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 23 ข้อ 122

จุดสิ้นสุดโครงการ  พ.ต.ท.สมบรูณ์ เวยีงอินทร์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

29 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 18
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
494,100

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเลขที่ 41 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 24 ข้อ 127

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 339 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 215 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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30 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 18
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
275,000

จุดเริม่ต้นโครงการ ที่นายวัฒนา บัวเบิก บ้านเลขที่ 304 ซอย 11 สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 24 ข้อ 124

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางจันทร์ วงษแ์ก้ว บา้นเลขที่ 96 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 119 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

31 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที่ 19
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1
345,800

จุดเริม่ต้นโครงการ จากบา้นนายไพรสัณฑ์ ประเสริฐสังข์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 34 ข้อ 180

จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายเอกอินทรา ประเสริฐสังข์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 150 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 20 (แบ่งเป็น 2 ช่วง) 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 471,200
ช่วงที่ 1 จุดเริม่ต้นโครงการ รางระบายน้ําเดิม สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 26 ข้อ 135

           จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน พ.ต.ท.อภวิฒัน์ พนันา 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น
ช่วงที่ 2 จุดเริม่ต้นโครงการ สามแยกบา้นสัจจา สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน
           จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนางกฤษนา ผสมศรี 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 เขตพื้นที่ใกล้เคียง

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

33 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. ม.16 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนพฒันาทอ้งถิ่น 596,800
จุดเริม่ต้นโครงการ นายสวสัด์ิ ลาวลัย์ สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.256-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ หอพกัรุ่งกิจ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น เพิ่มเติม คร้ังที่ 2
รางระบายน้ํา คสล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน หน้า 22 ข้อ 116

ยาว 260 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
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34 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. ม.16 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน แผนพฒันาทอ้งถิ่น 619,600
จุดเริม่ต้นโครงการ นายโชติ  มาตย์โพนทอง สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.256-2570)

จุดสิ้นสุดโครงการ ร้านตะวนันาค้าเหล็ก 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น เพิ่มเติม คร้ังที่ 2
รางระบายน้ํา คสล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน หน้า 22 ข้อ 117

ยาว 270 เมตร 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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35 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 18
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
596,800

จุดเริม่ต้นโครงการ ซอย 1 บา้นมารินทร์ใหม่ (ศาลพระภมูิ) สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 24 ข้อ 128

จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อม หมู่ที่ 6 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 260 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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36
โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 20 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนใน

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 183,700

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายเสมียน ขันตรี สังคมและคุณภาพชีวติ พื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 26 ข้อ 136

จุดสิ้นสุดโครงการ ร.ต.อ.หญิงอนุธดิา บญุโฮม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพใหแ้ก่ราษฎรที่ต้ังบา้น

รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 79 เมตร สาธารณภยั เรือนอยู่ริมถนน

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 5/2563 3.เพื่อลดปญัหาความขัดแย้งของราษฎรและก่อใหเ้กิด

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย ความสามัคคีในหมู่คณะของราษฏรทั้งในพื้นที่และใน

เขตพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อปอ้งกันน้ําน้ําทว่มและปอ้งกันน้ําจากระดับสูง

ไม่ใหไ้หลเข้ามาในเขตชุมชน

5.เพื่อระบายน้ําจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่

15,269,400รวมงบประมาณ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
1 โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 484,100

จุดเริม่ต้นโครงการ นายบญุจันทร์ ประชานัย สังคมและคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 26 ข้อ 137

จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงแนวเขตชลประทาน 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนาเฉล่ีย 4 เซนติเมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

รายละเอียดโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนโดยจ าเป็นเร่งดว่น
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ



-70-

เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

2 โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 2 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 383,200
จุดเริม่ต้นโครงการ นายเสถียร บญุวเิศษ สังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 27 ข้อ 139

จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงกองทนุหมู่บา้น 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 237.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนาเฉล่ีย 4.00 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

3 โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 6
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
191,100

จุดเริม่ต้นโครงการ นายทรงกต พรมดวง สังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 27 ข้อ 141
จุดสิ้นสุดโครงการ หจก.วารุณีการ์เมนท์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนาเฉล่ีย 4 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.50 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

4 โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 9
1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ

แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2
484,100

จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นนายกําธร พลูสวสัด์ิ สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 28 ข้อ 145

จุดสิ้นสุดโครงการ ถนน คสล.เดิม 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนาเฉล่ีย 4 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

5 โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 2,254,600

  (แบง่เปน็ 3 ช่วง) สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 30 ข้อ 154
ช่วงที่ 1 จุดเริม่ต้นโครงการ หมายเลข 214 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
           จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 69  หมู่ที่ 13 สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
ช่วงที่ 2 จุดเริม่ต้นโครงการ สามแยกบา้นเลขที่ 131 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
           จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 56 หมู่ที่ 13 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่
ช่วงที่ 3 จุดเริม่ต้นโครงการ ข้างบา้นสิทธจิันทร์ 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
           จุดสิ้นสุดโครงการ วดับา้นหนองแคนด้านทศิใต้ 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

ผิวจราจรกวา้ง 5.00-6.00 เมตร ระยะทาง 894.00 เมตร และทรัพย์สินจากการสัญจร
หนาเฉล่ีย 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,130 ตารางเมตร 6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่
ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

6
โครงการซ่อมสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 20

1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ
แผนเพิ่มเติม คร้ังที่ 2

169,100
จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเลขที่ 568 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 31 ข้อ 159
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 642 (นางพมิพา ตุ่มงาม) 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
หนาเฉล่ีย 4 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

7 โครงการก่อสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete  1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความ แผนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 2,172,900
ถนนบา้นรอบเมือง หมู่ที่ 4 – บา้นหวัแฮด หมู่ที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวติ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 36 ข้อ 192
จุดเริม่ต้นโครงการ แยกโรงเรียนบา้นรอบเมือง หมู่ 4 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นนายประสิทธิ ์มะโนธรรม สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 825.00 เมตร 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 
หนาเฉล่ีย 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 9/2565 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
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เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนา
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) ท้องถ่ิน

8 โครงการก่อสรา้งผิวทาง Asphaltic Concrete 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกจิ สังคม 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ แผนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 631,400
ถนนบ้านมารนิทร ์หมูท่ี ่18 และบ้านทุง่นาหลวง หมูท่ี ่5(แบ่งเป็น 2 ช่วง) และคุณภำพชีวติ ประชำชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน หน้า 40 ข้อ 211

ช่วงที่ 1 จุดเริม่ต้นโครงการ แยกมารินทร์ ซอย 6 หมู่ 18 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่

           จุดสิ้นสุดโครงการ บา้นเลขที่ 662 หมู่ 18 สาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ

ช่วงที่ 2 จุดเริม่ต้นโครงการ บา้นเลขที่ 662 หมู่ 18 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง 

           จุดสิ้นสุดโครงการ ที่หอพกัตวงรัตน์ หมู่ 15 ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

ผิวจราจรกวา้ง 4.00-5.00 เมตร ระยะทาง 314.00 เมตร 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
หนาเฉล่ีย 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,420ตารางเมตร 5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

ตามแบบ อบต.รอบเมือง เลขที่ 8/2563 และทรัพย์สินจากการสัญจร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 ปา้ย 6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

6,770,500
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย เหตผุล แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(ขอ้ 8) (ขอ้ 23) 2566-2570

1 รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดต้ังเครนพร้อม 1.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 1.เพื่อให้บริการเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ภายในเขต แผนพัฒนาท้องถิ่น 3,000,000

กระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ และคุณภาพชีวิต กรณีฉุกเฉิน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง (พ.ศ.2566-2570)

2.เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ 172 ข้อ 5

ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในที่สูงที่ต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้าใน

การบริการเหตุสาธารณภัย

3,000,000
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รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงภูมทิัศน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนโดยจ าเป็นเร่งดว่น

รายละเอียดโครงการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจ าเป็นโดยเร่งดว่น
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

รวมงบประมาณ



เปา้หมาย เหตุผล แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

(ข้อ 8) (ข้อ 23) 2566-2570

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สวนพทุธประวติั 1.เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 1.เพื่อแก้ไขปญัหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ แผนพฒันาทอ้งถิ่น 3,831,000

ประเวชสันดรชาดก หมู่ที่ 8 สังคมและคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน (พ.ศ.2566-2570)
โคมไฟส่องถนน พลังงานแสงอาทติย์ 2.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา

2.เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนสําหรับสัญจรเข้าสู่พื้นที่
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1

(Solar Cell) จํานวน 89 ชุด และบรรเทาสาธารณภยั การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีพ หน้า 6 ข้อ 1
ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete 3.เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกต่อการขนส่ง
หนา 4 เซนติเมตร ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,131 ตารางเมตร 4.เพื่อลดต้นทนุในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

5.เพื่อลดอุบติัเหตุและเพิ่มความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สินจากการสัญจร

6.เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นที่

7.เพื่อลดปญัหาฝุ่นละอองสําหรับประชาชนผู้อยู่

อาศัยในพื้นที่บริเวณสองข้างทาง

3,831,000

50,685,600

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

รวมทัง้หมด
รวมงบประมาณ






































