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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค หมู ๗  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา พื้น คสล.ขนาดกวาง 18 ม. ๔๐๖,๐๐๐ ลานกีฬาพื้น  -สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ กองชาง

สรางความสามัคคี ยาว 28 ม. หรือพื้นที่ไมนอย คสล.  สําหรับ สรางความสามัคคี ในชุมชน

กวา 240 ตร.ม. ทต เลนกีฬา

อื่นๆ

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

๑.๕  แนวทางสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายชําฆอ-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน จํานวน ๔ ชวง ๓๒๗,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองเสม็ด หมูที่ ๒ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง ที่เสียหาย หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๒ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีประชา-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน จํานวน ๓ ชวง ๔๙๑,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

เนินไมหอม  หมูที่ ๑,๘ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง ที่เสียหาย หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๓ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายชําฆอ-รพช.  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน กวางขนาด ๖,๐๐๐,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หมู ๓,๕ คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง  6 เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

๔ ปรับปรุงถนน สายหนองปรือ-  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง ปรับปรุงถนน กวางขนาด ๑,๓๓๑,๙๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

หนองปลาไหล  หมู 8 คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง  6 เมตร  ยาว 530  เมตร หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

ที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ

๓.๑.๑ ถนนลาดยาง

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง กอสรางถนน คสล.ขนาก ๔๔๔,๐๐๐  -  - บริเวณที่เสีย  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

สายหนองปลาไหล- คลองชลประทาน คมนาคมและขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 ม. ยาว 180 ม. หายไดรับ สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลา

หมูที่ 8 เกษตรสะดวกปลอดภัย ทต การปรับปรุง ในการสัญจรไปมาและรวดเร็ว

อื่นๆ ในการขนสงผลผลิตทางเกษตร 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา

๓.๑.๒  ถนนคอนกรีต

ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ขยายทอประปา หมูที่ 2 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๔๙๙,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 2 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ยาว 3,800 เมตร พรอม (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณ อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๒ ปรับปรุงระบบประปา หมู 2 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค เปลี่ยนปมสูบน้ํา ๕๖,๕๐๐ ปรับปรุงระบบ  - ประชาชน หมู 2 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง พรอมอุปกรณ (เทศบาล) การสูบน้ํา อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ทั่วถึง

๓ กอสรางขยายทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ๑๓๕,๕๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 3 มีน้ําเพื่อ กองชาง

หนองนกเขา  หมู 3 อยางทั่วถึง ยาว 1,000 เมตร พรอม (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณ อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๔ กอสรางขยายทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๔๒๐,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 3 มีน้ําเพื่อ กองชาง

พรอมปรับปรุง   หมู 3 อยางทั่วถึง ยาว 2,500 เมตร พรอม (เทศบาล) พรอมติดตั้ง อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อุปกรณติดตั้งปมสูบน้ํา อื่นๆ อุปกรณปมสูบน้ํา ทั่วถึง

๕ กอสรางขยายทอประปา หมู 5 ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ๒๐๖,๕๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 5 มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ยาว 580 เมตร/ขนาด 2นิ้ว (เทศบาล) พรอมอุปกรณ อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

ยาว975 เมตร พรอมอุปกรณ อื่นๆ ทั่วถึง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๖ ปรับปรุงระบบประปาสายหนองปรือ- แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ๑๒๗,๐๐๐ วางทอพีวีซี  - ประชาชน หมู 8  มีน้ําเพื่อ กองชาง

คลองชลประทาน  หมู 8 อยางทั่วถึง ยาว 1,500 ม.  พรอมอุปกรณ (เทศบาล) ใหประชาชน อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ใชประโยชน ทั่วถึง

๗ กอสรางโรงสูบน้ําและขยายทอน้ํา แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค โรงสูบน้ํา 1 หลัง และวางทอ ๓๙๕,๐๐๐ ปรับปรุงระบบ  - ประชาชน หมู 9  มีน้ําเพื่อ กองชาง

สระน้ําสาธารณประโยชน  หมู 9 อยางทั่วถึง พีวีซียาว ๑,๐๐๐ เมตร (เทศบาล) การสูบน้ํา อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

พรอมอุปกรณ อื่นๆ ทั่วถึง

๘ กอสรางฝายประชาอาสา หมู 4 แกไขปญหาน้ําใชอุปโภคบริโภค ฝายน้ําลน ๑ จุด ๕๐๐,๐๐๐ กอสรางฝาย  - ประชาชน หมู ๔  มีน้ําเพื่อ กองชาง

อยางทั่วถึง ดานเกษตร (เทศบาล) น้ําลน ๑ แหง อุปโภคและบริโภค เพียงพอ

อื่นๆ ทั่วถึงดานเกษตร

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

น.10



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ KPI รับผิดชอบ

๑ ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูทาง  - เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน ปรับปรุงอาคารขนาดกวาง ๔๙๙,๐๐๐ อาคารไดรับ มีสถานที่รองรับกิจกรรมใน กองชาง

การเกษตร หมู 1 ปรับปรุงอาคาร 12 เมตร ยาว 15 เมตร (เทศบาล) การปรับปรุง ชุมชนไดมากขึ้น

ใหดีขึ้น

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลชําฆอ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวม

๔.๓  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

น.11
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