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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.1 
(จากแยกถนนสายศาลาตึก
เลียบคลองชลประทาน- บา้น
นางแอ๋ว  ล้ิมสมบรูณ์)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 
 400 เมตร         
หนา 0.05 เมตร

1,300,000        1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.1 
สายทุ่งลูกนก-ศาลาตึก-ม.21 
(จากบา้นคุณสมชาย   ทอง
สาย- บา้นนายโป   ล้ิมสมบรูณ์)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง  6 เมตร  ยาว
 600 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

2,340,000   1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การเสริมสร้างคุณภาพชวีิตประชาชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
3.  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.1 
(สายบา้นนางเฟื่อง  ชื่นจิตรชม
 - นางระเบยีบ นิลธรรมเสน) 
พร้อมวางทอ่ระบายน้้า

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 
 700 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

2,275,000  1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.2 
(สายบา้นนายสาคร  ปกัษา - 
บา้นนางส้มเช้า  ยมราคา)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 
 500 เมตร          
 หนา 0.05 เมตร

        1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม.4 
(ต่อจากสายเดิมเลียบคลอง
ชลประทาน - บา้นนายสมจิตต์
  แซ่ล้ิม)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 1,000 เมตร      
 หนา 0.05 เมตร

   3,250,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม.4 
(สายบา้นนางนุช  ใจตรง - 
บา้นนายส้ารวย  หร่ังฤทธิ)์

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

   1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.4 
(สายบา้นนายผล สังข์ทุ่งขวาง
 - คลองชลประทาน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร          
    หนา 0.05 เมตร

        1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.4 
(บริเวณส่ีแยก กม.11 - บา้น 
ผญ.ทว)ี

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,000 เมตร       
   หนา 0.05 เมตร

  3,900,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.4 
(บริเวณส่ีแยก กม.11 - ร้ัว
โรงเรียนการบนิฯ)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 400 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

  1,300,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.4 
(สายจาก กม.9 - บา้น ร.ต.สุ
พจน์ มาลาศรี)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 1,000 เมตร       
  หนา 0.05 เมตร

  3,250,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.5 
(สายเชื่อมต่อจาก ม.5 - ม.๓
(ต่อจากสายลาดยางเดิม )

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 900 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

        2,925,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.5 
(ต่อจากลาดยางเดิม บา้น ส.
อบต.ทอง - คลองชลประทาน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 300 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

     975,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.8 
(บริเวณนางน้้าค้าง  พรหม
แสง-บริเวณบา้นนายประสิทธิ์
 สูงสุดยอด)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 700 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

  2,275,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.8 
(บริเวณบา้นนายนิยม  ผิวสูง -
 บา้นนางสาวลักขณา  ผิวขาว)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 400 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

        1,300,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.10 
(สายบา้นนายน้ง - ถนน
คอนกรีตบริเวณบา้น ผช.สมใจ
  ทองแพง)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 100 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

     325,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.10 
(สายต่อจากบา้นนางสัมฤทธิ ์-
 บา้นนางประทปี)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร          
    หนา 0.05 เมตร

        1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.10 
(สายบา้นนายมนัส  เวยีงชัย -
 คลองปนู(สุดสวนเกษตร)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

  1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.11 
(สายจากคลองชลประทาน ม.
11 - ปรีดาค้าไม้ ม.21)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,500 เมตร       
   หนา 0.05 เมตร

  5,850,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง



53

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.11 
(สายบา้นนายกลับ  ยาง
หลวง-บา้นนายล้วน หนูดี)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 525 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

        1,706,250 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.12 
(สายบา้นนายสมบติั  ผิวอ่อน -
 นายรัตนะ  นรารัตน์)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 700 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

        2,275,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.13 
(ต่อจากถนนลาดยางเดิม - 
บา้นนางบญุเรือง คงพรหม)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 400 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

   1,300,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.13 
(พร้อมวางทอ่ระบายน้้าจาก
ถนน 346-บา้นนายขวญัยืน  
แย้มบญุไทร

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 8 เมตร ยาว 
400 เมตร  หนา 
0.05 เมตร ทอ่ Ø 

0.80 เมตร

   2,200,000 2 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.13 
(บริเวณเลียบคลอง 9 เชื่อมต่อ
 ถนนลาดยาง   ม.20)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 700 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

  2,275,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.14 
(สายทุ่งน้อยจากถนนลาดยาง
เดิม -ร.ร.บา้นหว้ยผักชี)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 600 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

  2,340,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.14 
(สายเลียบคลองชลประทาน
บา้นอ้อกระทงุ - ม.15)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 2,500 เมตร       
   หนา 0.05 เมตร

   9,750,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.14 
(สายต่อจากลาดยางเดิมทุ่ง
น้อย-หว้ยผักชี -บา้นนายทอง
พลู  แสงใส)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 250 เมตร          
   หนา 0.05 เมตร

     975,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.15 
(สายบา้นนายประเสริฐ เล่า
ทรัพย์ - คลองชลประทาน
เชื่อมต่อ ม.14)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,200 เมตร       
 หนา 0.05 เมตร

   4,680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.15 
(เลียบคลองชลประทาน - บา้น
 ผญ.สมบติั)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,000 เมตร      
 หนา 0.05 เมตร

  3,900,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.16 
(บริเวณบา้นพกัครูโรงเรียนวดั
ศาลาตึก-บา้นนายส้ารวย  นิล
บวั)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 200 เมตร          
 หนา 0.05 เมตร

     680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.16 
(สายบา้นนายอนันต์  
ประเสริฐผล - บา้นนางสุภารา
  ศรีวเิชียร)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร          
 หนา 0.05 เมตร

        1,625,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.16 
(ต่อจากถนนลาดยางเดิมบา้น
นายศุภชัย พนากรสกุล - 
บา้นนางอ้าไพ  ศิริเรือง)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 1,000 เมตร       
 หนา 0.05 เมตร

  3,250,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.17 
บริเวณ ( จากแยกถนนสาย
โรงงานที่นอน - คลอง
ชลประทาน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 250 เมตร   หนา 

0.05 เมตร

     812,500 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.18 
(สายบา้นนายสุชาติ  ทองแพง 
 - บา้นนางบญุธรรม  ด่าหลิม)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 250 เมตร          
 หนา 0.05 เมตร

     975,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.18  
(บริเวณที่ดินนายมงคล  เพง่
ผล ส.อบต.หนองกระทุ่ม - 
บริเวณที่ดินนายเพิ่ม  อินทนิน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 400 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

  1,300,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.21 
(สายบา้นนางสะอาด  อนวชั
สุข - คลองชลประทาน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 250 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

           975,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต ม.22 
(บริเวณปา่ช้าเก่า -บริเวณ
บา้นนายภานุวฒัน์ ทา้วสันต์)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 800 เมตร         
 หนา 0.05 เมตร

        2,600,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.2 (สายบา้นนางน้้าผ้ึง - 
บา้นนายด้า  นิภากร)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 200 เมตร  หนา 

0.15  เมตร

     680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.5 (ต่อจากถนน คสล.เดิม - 
บา้นนางนงนาถ  อุเทนสุข)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 100 เมตร   หนา 

0.15  เมตร

     272,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.5 (จากบา้นนายทอง  
ประยงค์แย้ม-บา้นนายเอนก 
เดิมวงษ)์

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 800 เมตร          
 หนา 0.15  เมตร

2,720,000     1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.9 (สายบา้นนางแตน จันทร์
งาม - ถนนลาดยางสายหว้ย
กระบอก - รางกระเบา)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 200 เมตร หนา 

0.15  เมตร

     680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.9 (คลองชลประทาน - บา้น
นายมานพ  ทรงพมิพไ์ทย)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 400 เมตร   หนา 

0.15  เมตร

  1,360,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.16 (บา้นนางกิมไล้  เชียงกา
 - ที่ดินนายวทิยา วอ่งวชิากุล)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 1000 เมตร  หนา

 0.15  เมตร

        3,400,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.17 (บริเวณบา้นนางทรัพย์ 
 นิโกรธา) พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 4 เมตร  ยาว
 250 เมตร   หนา 
0.15  เมตร  ขนาด
ทอ่ Ø 0.40 เมตร

           680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.20 (บา้นนายอ่อม  ไหมรุน
 -บา้นนายสัจจา  มะลิษา) 
พร้อมวางทอ่ระบายน้้า

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 4 เมตร  ยาว
 250 เมตร   หนา 
0.15  เมตร  ขนาด
ทอ่ Ø 0.40 เมตร

     680,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.20 (บา้นนายโกศล  สูงสุด
ยอด - เขตต้าบลทุ่งบวั)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 300 เมตร   หนา 

0.15  เมตร

  1,020,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.21 (คลองชลประทาน - 
บา้นนายบญุชู  สังข์ทอง)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 100 เมตร   หนา 

0.15  เมตร

     340,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง



60

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ม.11 (สายบา้นนายจักรกฤษ 
 มาลัยประเสริฐ - บา้นนาย
บญุมี เชียงกา)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร        
ยาว 1,000 เมตร

             67,500 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
อัดบด ม.22 (ต่อจากถนนสาย
เดิม - บา้นนางแถม  ทองดอน
เหมือน)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 4 เมตร  ยาว
 150 เมตร

       25,800 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

49 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
และถนน คสล. ในต้าบลทุ่ง
ลูกนก

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

ในต้าบลทุ่งลูกนก 
จ้านวน 23 หมู่

  1,000,000    1,000,000         1,000,000   1,000,000 23 
หมู่บา้น

การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

50 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลูกรัง        และถนนลูก
กรวด ในต้าบลทุ่งลูกนก

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

ในต้าบลทุ่งลูกนก 
จ้านวน 23 หมู่

  1,000,000    1,000,000         1,000,000   1,000,000 23 
หมู่บา้น

การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง



61

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

51 โครงการขยายไหล่ทาง ม.10 
(สายบา้นนางจินดา - บา้น
นายสง่า

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 500 เมตร

     100,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

52 โครงการขยายทาง(เปดิทาง
ใหม)่ ม.10 (สายบา้นนายบญุ
ตา  แสงผา - บา้นนางเสง่ียม)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 300 เมตร

     100,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิ
คลุกจากถนนลาดยาง-บา้น
นายทองค้า  แก้วลากมุก

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 3 เมตร  ยาว
 200 เมตร

     100,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บริเวณวดัไร่แตง
ทอง -บา้นนายขวญัตา  นามใจ

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 2500 เมตร

     100,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง



62

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

55 โครงการขยายไหล่ทาง ม.18 
(จากสะพานข้ามคลองทา่สาร -
 บา้นนายสมศักด์ิ  เถื่อนคล้าย)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 1,200 เมตร

     100,000 1 สาย การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

56 ตีเส้นจราจรถนนภายในต้าบล
ทุ่งลูกนก (เขตชุมชน)

เพื่อใหก้ารใช้รถใช้ถนน
มีความปลอดภยั

เขตชุมชนภายใน
ต้าบล

     100,000 เขตชุมชน
ภายใน
ต้าบล

การสัญจรไปมาใน
ต้าบลมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น

57 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
 ม.9  (บริเวณบา้นนางแตน  
จันทร์งาม)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 5 เมตร  ยาว
 8 เมตร

           624,000 1 แหง่ การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
 ม.12      (บริเวณบา้นนาย
พล  ทาค้า)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 8 เมตร

     390,000 1 แหง่ การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างสะพานแอล
ฟลัทติ์กคอนกรีต ม.18 
(บริเวณข้ามคลองระหวา่ง ม.7
 - ม.18)

เพื่อใหก้ารคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

กวา้ง 6 เมตร  ยาว
 50 เมตร

  3,500,000 1 แหง่ การคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง



63

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

60 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง
รายทาง

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง
รายทางภายในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก

     500,000      500,000            500,000      500,000 23 
หมู่บา้น

ลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุและปญัหา
อาชญากรรม

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.5   (บริเวณบา้น
นายวชิัย  โรจน์รัตนากร)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.8  (บริเวณบา้น
นายอดุล  ยี่ชวน)พร้อมเจาะบอ่

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.10 (บริเวณบา้น
นางสาวจ้าเนียร   หว้ยหงษ์
ทอง)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.11 (บริเวณบา้น
นางลูกชิ้น  บญุจันทร์)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง



64

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

65 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.11 (บริเวณบา้น
นายสุวฒัน์  หลวงศักดา)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.12  (บริเวณบา้น
นางอนงค์  ภคัดี)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.15  (บริเวณบา้น
นายบญุชู  บญุวนั) พร้อม
เจาะบอ่บาดาล

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     500,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.17  (บริเวณบา้น
นายวรัิส  แจ้งจิตร) พร้อม
เจาะบอ่

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง



65

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

69 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.21  (บริเวณที่ดิน
นายสง่า  ตาก้อง)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     500,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.21  (บริเวณที่ดิน
นายบญุชู  สังข์ทอง)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     500,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.22  (บริเวณบา้น
นายอภนิันท ์ ชาวเนื้อดี)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     450,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บา้น ม.23   (บริเวณที่ดิน
นายสุวฒัน์   แก้วสุวรรณ) 
พร้อมเจาะบอ่บาดาล

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ขนาดความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตร

     500,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

73 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บา้น ม.4 (บา้นนายสายชล
 - บา้นนายยงยุทธ  นักวฬิา)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

ทอ่ PVC ขนาด 2  
นิ้ว  ระยะทาง 
1,000 เมตร

     100,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

74 โครงการเปล่ียนทอ่เมนระบบ
ประปาหมู่บา้น ม.6 (บริเวณ
บา้นนายบญุเลิศ  หนูวงษ์
หนองรี)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

 ทอ่ PVC ขนาด 2 
 นิ้ว  ระยะทาง 
1,000 เมตร

     100,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

75 โครงการขยายทอ่เมนระบบ
ประปาหมู่บา้น ม.7 (จากบา้น
นายสมนึก  ปญัญามากไพบลูย์
 - บา้นนางรัตน์  ใจตรง)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

 ทอ่ PVC ขนาด 2 
 นิ้ว  ระยะทาง 500

 เมตร

       50,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

76 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล 
ม.7   (บริเวณบา้นนายจด  
แดงบาง)

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนก  มีน้้าใช้
เพื่ออุปโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอและทั่วถึง

1 จุด        70,000 1 แหง่ ประชาชนในเขต
ต้าบลทุ่งลูกนกมีน้้า
ใช้เพื่ออุปโภค - 
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

77 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.1
 (บริเวณบา้นนางแตว  ล้ิม
สมบรูณ์ - คลองระบายน้้า
เลียบถนนสายพระแทน่)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80 เมตร ยาว
 400 เมตร

600,000     1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

78 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.3
 (บริเวณรอบตลาดหนองกร่าง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø0.60 เมตร ยาว 
1,000เมตร

1,000,000  1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

79 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.3
 (บริเวณบา้นนายอนุสิทธิ ์ รุ่ง
กาญจนพนัธ)์

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.60 เมตร ยาว
 2๐๐  เมตร

200,000     1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

80 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.3
 (บริเวณบา้นคุณชนิดา  เล้า
อรุณ - บอ่ทรายเก่า)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.60 เมตร  ยาว 
 200  เมตร

     200,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

81 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.4
 (บริเวณบา้นนางสมจิตร)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80 เมตร ยาว
 100 เมตร

           170,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

82 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.5
  (บริเวณบา้นนางเสียง  นิล
ตะโก - คลองคึกฤทธิ)์

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80 เมตร ยาว
 1000 เมตร

  1,600,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

83 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
11  (บริเวณบา้นนายประสิทธิ์
 หนูดี - คลองระบายน้้า ม.1)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 1.00 เมตร  ยาว 
 270  เมตร

     700,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

84 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
11 (บริเวณบา้นนายทองแบน
  เชียงกา)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.60 เมตร      200,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

85 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
12 (บริเวณบา้นนายบา้น
ก้านันนัยฤทธิ ์ จ้าเล)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 1.00 เมตร ยาว
 10 เมตร

       50,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

86 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
12 (บริเวณบา้นนายมาโนชย์ 
จูส้ัน - คลองทา่สาร-บางปลา)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80 เมตร ยาว
 400 เมตร

     700,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

87 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
18 (กลางทุ่ง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

ทอ่ คสล.Ø 0.80 
เมตร 2 จุด    จุดละ

 10 ทอ่น

       50,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

88 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
19 (บริเวณบา้นนายวเิชียร  
แก้วพนิิจ - บอ่ทราย ม.19)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

ทอ่ คสล.Ø 0.80 
เมตร ยาว 400 

เมตร

           700,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

89 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
19 (บริเวณบา้นนางหยัน - 
บา้นผช.ศักด์ิชัย  เล้าอรุณ)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

ทอ่ คสล.Ø 0.80 
เมตร ยาว 1,000 

เมตร

  1,750,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

90 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
20 (บริเวณบา้นนายสายัญ  
ยะยง - นายเสน่ห ์ ยะยง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.40 เมตร ยาว
 70 เมตร

       80,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

91 โครงการวางทอ่ระบายน้้า ม.
20 (บริเวณบอ่ดิน คลอง 9 -
 บา้นนางสุดใจ  จักขุจันทร์)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.60 เมตร ยาว
 40 เมตร

       70,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

92 โครงการวางท่อ คสล. 
บริเวณทางเท้าด้านหน้าที่
ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทุง่ลูกนก

เพื่อใหก้ารระบายน้้าได้
ดีปอ้งกันการเกิดปญัหา
น้้าทว่มขังภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งลูกนก

Ø 0.60 เมตร 
จ้านวน 10 ทอ่น

30000 2 แหง่ การระบายน้้าได้
สะดวกขึ้นลดการ
เกิดปญัหาน้้าทว่ม
ขังภายในองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
ทุ่งลูกนก

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

93 โครงการเจาะทอ่ลอด ม.1 
(บริเวณที่ดินนางสุดใจ  ลิสอน)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80 เมตร ยาว
 5 เมตร

       20,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

94 โครงการเจาะทอ่ลอด ม.21 
(บริเวณที่ดินนายสง่า  ตาก้อง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80  เมตร   
10 ทอ่น

       40,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

95 โครงการเจาะทอ่ลอด ม.21 
(บริเวณบา้นนางแอน  ขุน
พทิกัษ์)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

Ø 0.80  เมตร   
10 ทอ่น

       40,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างประตูเปดิ-ปดิ
 น้้า ม.8  (บริเวณฝ่ังตรงข้าม
บอ่ทรายปยิะ)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

กวา้ง ๔ เมตร   สูง 
๓ เมตร

     200,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง



72

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

97 โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้้า ม.8  (คลองทิ้งน้้าบริเวณ
บา้น พล.ต.ต.ยงยุทธ  สิงหะ
พนัธ)์

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

กวา้ง ๔ เมตร   สูง 
๓ เมตร

     200,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างประตูระบาย
น้้า ม.20  (บริเวณไร่นางบญุมี
  พนัธุย์ุโดด)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

กวา้ง ๔ เมตร   สูง 
๓ เมตร

     200,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

99 โครงการขุดสระน้้า ม.8 
(บริเวณที่สาธารณะระหวา่ง 
ม.8 - ม.2)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

พื้นที่ ๒ ไร่            300,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

100 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.1 (บริเวณบา้นนายโป  
ล้ิมสมบรูณ์) พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  2  เมตร     
ยาว 300 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 2 เมตร      
ยาว  300  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     150,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

101 โครงการลอกทอ่ระบายน้้า ม.
3 (รอบหมู่บา้นหนองกร่าง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

ยาว  ๒๒๐  เมตร         50,000 1 แหง่ ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

102 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า พร้อมฝังทอ่ ม.6 (บริเวณ
ซอยบา้นทุ่งกระถินตลอดเส้น)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

กวา้ง 4 เมตร  ยาว
1,800 เมตร  Ø 

0.60 เมตร       6 
จุด จุดละ 10 ทอ่น

     400,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

103 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.7 (สายบา้นผู้ใหญ่ศิริพร 
 กาญจนแสนส่ง - บา้นนาง
น้อย อินแพง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  3  เมตร     
ยาว 1,800 เมตร   
 ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 3 เมตร      
ยาว  1,800  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

104 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.8  (บริเวณแยกสหกรณ์
โคนม - เข้าทุ่ง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  5  เมตร     
ยาว 2,000 เมตร   
 ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 5 เมตร      
ยาว  2,000  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     450,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

105 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.9 (บริเวณบา้นนายอภิ
ศักด์ิ  สุวนนณเขต-ที่ดินนาย
วนิัย ศิริทองเกษตร)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว  800 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  800  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

106 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.9 (บริเวณบา้นนายวชิัย 
 ทรงพมิพไ์ทย - คลองทิ้งน้้า 
ต.หว้ยหมอนทอง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว 1,500 เมตร   
 ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  1,500  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     260,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

107 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.14 (บริเวณบา้นนาย
จ้าเนียร  พงัซา - หน้า ร.ร.
บา้นอ้อกระทงุ)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  3  เมตร     
ยาว 1,100 เมตร   
 ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 3 เมตร      
ยาว  1,100  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

108 โครงการขุดลอกคลองทา่สาร-
บางปลา ช่วง  ม.17 (จาก
ทางหลวง 346- ม.3 ต้าบล
หนองกระทุ่ม)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว 800 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  800  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

109 โครงการขุดลอกคลอง ม.18 
สายปา่ช้าหนองผักกระเฉด

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  10  เมตร    
 ยาว 500 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 10 เมตร      
ยาว  500  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     300,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

110 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.19 (บริเวณหลังวดั
หนองกร่าง)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว  800 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  800  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

111 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.20 (จากศาลเจ้า ม.19
 - คลอง 9 ม.20)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว  800 เมตร    
ลึก  2  เมตร       
สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  800  เมตร  
ลึก  3  เมตร

     150,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

112 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.21 (คลอง 8)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  10  เมตร    
 ยาว  1,200 เมตร 
   ลึก  3  เมตร      
 สภาพใหม่         
กวา้ง 10 เมตร      
ยาว  1,200  เมตร 
 ลึก  3.5  เมตร

     550,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

113 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.23 (บริเวณบา้นนางบญุ
เรือน - บา้นก้านัน)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  4  เมตร     
ยาว  1,000 เมตร  
  ลึก  2  เมตร      
 สภาพใหม่         
กวา้ง 4 เมตร      
ยาว  1,000  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     180,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

114 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้้า ม.23 (บริเวณบา้นนาง
รัตนา - บา้นก้านัน)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  3  เมตร     
ยาว  1,200 เมตร  
  ลึก  2  เมตร      
 สภาพใหม่         
กวา้ง 3 เมตร      
ยาว  1,200  เมตร 
 ลึก  3  เมตร

     160,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง

115 โครงการซ่อมแซมคลองไส้ไก่ 
ม.17 (บริเวณบา้น ผญ.โพธิ ์ 
ลิสอน)

เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้า
ทว่มในพื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกและเพื่อใหเ้กษตกรมี
น้้าใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี

สภาพเดิม            
กวา้ง  2  เมตร     
ยาว  1,200 เมตร  
  ลึก  2  เมตร      
 สภาพใหม่         
กวา้ง 3 เมตร      
ยาว  1,200  เมตร 
 ลึก  2.50  เมตร

       16,000      100,000 1 สาย ปญัหาน้้าทว่มใน
พื้นที่ต้าบลทุ่งลูก
นกลดน้อยลงและ
เกษตรกรมีน้้า
ส้าหรับประกอบ
อาชีพตลอดทั้งปี

กองช่าง


