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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. เหตุผลและความจําเป็น 

จากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 และได้นําไปเป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2557  โดยได้ประมาณการรายรับไว้ท่ี 660,000,000 บาท  ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีรายรับจริงเกินยอดท่ีได้ประมาณการไว้ และประสงค์จะนํางบประมาณดังกล่าว
ไปต้ังงบประมาณจัดทําโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมเติม  แต่เนื่องจากโครงการท่ีระบุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) ในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 บางโครงการมีความจําเป็นท่ี
จะต้องดําเนินการก่อน  จึงต้องทําการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) โดยนําโครงการ
ในปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 ท่ีจะนําไปต้ังงบประมาณมาบรรจุไว้ในปี พ.ศ.2557 และปรับปรุงรายละเอียด
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)   
ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
3. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
ข้อ 4  วรรค 20 ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไว้ว่า “การทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญ
ของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” และกําหนดข้ันตอนดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามปีไว้ใน ข้อ 22 ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

 
 



ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการที่เปลี่ยนแปลง

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -

2. การพัฒนาการศึกษา 4

3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ -

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ -

7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร -

8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น -

รวม 10

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพฒันาการศึกษา 

 
 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

26 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 12,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

26 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 15,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 1 หลัง พร้อมก่อสร้างถนน สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

ค.ส.ล. และเสาธงหน้าอาคาร กิจกรรมการเรียนการสอน

3

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

27 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 45 เมตร 6,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

บ้านปลายคลองน้อย การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

27 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 35 เมตร 5,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

บ้านปลายคลองน้อย การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จํานวน 1 หลัง สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 4,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนวัดบางน้ําวน (รอดพิทยาคม) การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 60 เมตร 6,470,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดบางน้ําวน (รอดพิทยาคม) การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จํานวน 1 หลัง สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12,240,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 12 ห้องเรียน จํานวน 1 หลัง สถานที่ในการจัดการเรียน

เพิ่มเติมฉบับที่ 1) การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

1 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียนขนาด 4 ชั้น 15,700,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 16 ห้องเรียน จํานวน 1 หลัง สถานที่ในการจัดการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 21,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

วัฒนา หมู่ที่ 3,4 และเชื่อมหมู่ที่ 9 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,290 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 8,737,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

คลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ต.หนองสองห้อง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทางยาว 1,000 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

 อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

7

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

22 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,331,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ลาดตะเคียน บนถนนเลียบคลอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 8 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

22 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 2,725,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ลาดตะเคียน บนถนนเลียบคลอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 16 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

23 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองตาแดง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 2,484,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บนถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 16 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

23 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองตาแดง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,503,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บนถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 8 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองทวีผล เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณบ้านนายเชาว์  พ้นภัย  หมู่ที่ 1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 12 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) ในการสัญจร

เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

3 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองทวีผล เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,558,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณบ้านนายเชาว์  พ้นภัย  หมู่ที่ 7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 8 เมตร พร้อมขยายทางและ ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.หนองนกไข่ และความปลอดภัยในการสัญจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อม ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

 อ.กระทุ่มแบน คอสะพานทั้ง 2 ข้าง ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 1,620,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายชุมชนสารภี  หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 300 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อม ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) ในการสัญจร

เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 5,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายชุมชนสารภี  หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทางยาว 252 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างเขื่อน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

กันดินยาว 20 เมตร ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองโคกขาม เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เข็มฉากยาว 9 เมตร ยาว 297 4,900,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

เริ่มจากหน้าบ้านนางเนื่อง  แหยมอุบล เมตร

ถึงบริเวณวัดโคกขาม หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม

อ.เมืองฯ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

5 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองโคกขาม เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 450 เมตร พร้อมก่อสร้าง 12,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

เริ่มจากหน้าบ้านนายถวิล  บางต่าย ทางเดินเท้ายาว 100 เมตร

ถึงสุดเขตหน้าวัดโคกขาม หมู่ที่ 2 

ต.โคกขาม อ.เมืองฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                                                                                                                                                                      

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ


