
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) 

  1.2.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 

   ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 59 429,482,000.00 64 433,279,000.00 83 468,444,000.00 100 482,280,700.00 111 493,946,000.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 63 23,737,000.00 63 32,643,700.00 63 37,477,700.00 65 43,869,700.00 65 43,023,700.00 

ด้านเศรษฐกิจ 8 1,080,000.00 8 1,080,000.00 9 1,130,000.00 9 1,110,000.00 9 1,110,000.00 

ด้านสิ่งแวดล้อม 10 1,190,000.00 10 1,190,000.00 10 1,490,000.00 10 1,490,000.00 10 1,490,000.00 

ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 47 10,329,000.00 47 10,329,000.00 47 20,626,000.00 47 9,826,000.00 47 9,826,000.00 

รวม 187 465,818,000.00 192 478,521,700.00 212 529,167,700.00 231 538,576,400.00 242 549,395,700.00 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1.2.2 ผู้บริหาร อบต.พรส าราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 45 โครงการ งบประมาณ 24,716,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 4,731,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 11 19,729,900.00 

ด้านเศรษฐกิจ 2 90,000.00 

ด้านสิ่งแวดล้อม 3 71,000.00 

ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 93,700.00 

รวม 45 24,716,400.00 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1.2.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 อบต.พรส าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 100 482,280,700.00 25 4,731,800.00 25 4,609,500.00 24 4,521,000.00 24 4,521,000.00 

2.ด้านคุณภาพชีวิต 65 43,869,700.00 11 19,729,900.00 10 19,444,330.00 10 19,444,330.00 10 19,444,330.00 

3.ด้านเศรษฐกิจ 9 1,110,000.00 2 90,000.00 2 90,000.00 2 90,000.00 2 90,000.00 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 10 1,490,000.00 3 71,000.00 1 48,400.00 1 48,400.00 1 48,400.00 

5.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 47 9,826,000.00 4 93,700.00 4 85,974.80 4 84,474.80 4 84,474.80 

รวม 231 538,576,400.00 45 24,716,400.00 42 24,278,204.80 41 24,188,204.80 41 24,188,204.80 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1.2.4 โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ด าเนินงานแล้วเสรจจ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
ด าเนินการจริง (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ                     
ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1 130,000.00 128,500.00 98.85 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจกบ้านพรส าราญ  
หมู่ที่ 5 

210,000.00 208,000.00 
99.05 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านส าโรง           
หมู่ที่ 6 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหลจก 
บ้านจังหัน หมู่ที่ 14 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 91,800.00 91,000.00 99.12 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 90,000.00 89,000.00 98.89 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 29,000.00 28,000.00 96.55 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 78,000.00 74,000.00 94.87 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก       
บ้านหนองเสมจด หมู่ที่ 15 

240,000.00 238,000.00 
99.16 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
ด าเนินการจริง (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ                     
ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติ 

10. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก           
บ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหลจก 
บ้านจังหัน หมู่ที่ 14 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

12. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก                            
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที ่12 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

13. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก            
บ้านสระปะค า หมู่ที่ 9 

376,000.00 372,000.00 
98.93 

14. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            
(โซล่าเซลปัม๊) บ้านโนนยานาง หมูท่ี่ 11 

149,000.00 88,500 (ลงนามสัญญา) 
0 

15. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านตะคร้อ       
หมู่ที่ 4 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

16. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1 120,000.00 118,500.00 98.75 

17. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโนนเมือง            
หมู่ที่ 13 

192,000.00 185,500.00 
96.61 

18. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยสุขสันต ์หมู่ที่ 19 48,000.00 47,500.00 98.95 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
ด าเนินการจริง (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ                     
ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติ 

19. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก                            
บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 17 

133,000.00 132,500.00 
99.62 

20. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจกบ้านเพชรบรูพา 
หมู่ที่ 16 

300,000.00 299,000.00 
99.67 

21. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ า บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 250,000.00 248,000.00 99.2 

22. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหัวถนน            
หมู่ที ่3 

220,000.00 218,000.00 
99.09 

23. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก               
บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 17 

120,000.00 119,500.00 
99.58 

24. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก               
บ้านหนองดุม หมู่ที ่8 

250,000.00 248,000.00 
99.2 

25. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสระบัว หมู่ที่ 7 205,000.00 188,000.00 91.71 

26. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาเดจกและเยาวชนต าบลพรส าราญ 50,000.00 49,800.00 99.6 

27. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 100,000.00 91,300.00 91.3 

28. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมคณุภาพผู้พิการและผูสู้งอาย ุ 39,000.00 34,200.00 87.69 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
ด าเนินการจริง (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ                     
ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติ 

30. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า                            
ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเดจจพระเจ้าลูกเธอ                           
เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

70,000.00 68,150.00 
97.36 

31. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

130,000.00 100,800.00 
77.54 

32. ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,060,000.00 12,027,000.00 99.73 

33. ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 5,499,400.00 5,491,400.00 99.85 

34. ด้านคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000.00 54,000.00 90 

35. ด้านคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอคูเมือง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอย Community lsolation:Cl 

100,000.00 100,000.00 
100 

36. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

60,000.00 60,000.00 
100 

37. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน                   
(การท ายากันยุงสมุนไพร) 

30,000.00 30,000.00 
100 

38. ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพชื 50,000.00 48,400.00 96.8 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
ด าเนินการจริง (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ                     
ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติ 

39. 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 11,700.00 11,687.00 
99.89 

40. 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 

73,000.00 65,495.80 
89.72 

41. 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในโครงการจดัท าแผนพฒันา อบต.พรส าราญ 2,500.00 792.00 
31.68 

42. 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเช่าพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่ง
เอกสารอิเลจกทรอนิกส ์

6,500.00 6,500.00 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1.2.5 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบประมาณอนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านโคกเพชร    
หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางบัวลอง ปักกาสาร ถึง บ้านนาย
สว่าง เสตมิายัง 

398,000.00 398,000.00 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านจังหัน         
หมู่ที่ 14 สายจากที่นานายย่อน เดชารัมย์ ถึงล าห้วยขมิ้น 

420,000.00 420,000.00 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านตะคร้อ            
หมู่ที่ 4 สายจากถนน คสล.เดมิ ถงึ ท่ีนานางอรัญญา ศิริ
เวช 

498,000.00 498,000.00 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านโนนเมือง    
หมู่ที่ 13 สายจากที่นานายคูณ พุสาโลนา ถึง ท่ีนานาง        
ประพา บุญพบ 

498,000.00 498,000.00 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านเพชรบรูพา 
หมู่ที่ 16 สายจากบา้นนายสมจิตร จันทร์ทอน ถึง
ถนนลาดยาง 

498,000.00 498,000.00 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านสระบัว           
หมู่ที่ 7 สายจากที่นานายจตุรภัทร บุญหาร ถึง ท่ีนา              
นายบาน ปักการะเน 

498,000.00 498,000.00 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบประมาณอนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหนองขวาง 
หมู่ที่ 1 สายจากถนนลาดยาง ศาลาประชาคมถึงที่นา        
นางสวรรค์ แรมสุข 

498,000.00 498,000.00 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหนองเสมจด 
หมู่ที่ 15 สายจากสระน้ าประปาบ้านหนองเสมจด ถึงเขต
เชื่อมต่อบ้านส าโรง หมู่ที่ 6 

249,000.00 249,000.00 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้านหัวถนน          
หมู่ที่ 3 สายจากถนน คสล.เดมิ ป ี63 ถึง ท่ีนานายสรุิยันต์ 
ประเภเวสัง 

498,000.00 498,000.00 

10. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก สายจาก ถนน 
คสล.เดิม ถึงที่นานายจตุรภัทร บญุหาร บ้านสระบัว ม.7       
ต.พรส าราญ 

296,000.00 296,000.00 

11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก สายจาก ถนน 
คสล.เดิม ถึงที่นานายดด ารงค์ วรรณวิจติร บ้านหนองกุง        
ม.10 ต.พรส าราญ 

286,000.00 286,000.00 

12. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก สายจาก ถนน 
คสล.เดิม ถึงที่นานายย่อน เดชารมัย์ บ้านจังหัน ม.14         
ต.พรส าราญ 

495,000.00 495,000.00 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบประมาณอนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

13. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลจก สายจาก               
ถนน คสล.เดิม ถึงล าห้วยขมิ้น บ้านโนนยานาม ม.11               
ต.พรส าราญ 

403,000.00 403,000.00 

14. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลจก                
บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 สายจากรางระบายน้ าปี 63              
(บ้านนายบุญสี ตระกลุรมัย์ ถึง บ้านนางปณัฐชา สุดศริิ) 

424,000.00 424,000.00 

15. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้าน
โนนยานาง หมู่ที่ 11 สายจาก ทล. 2074 (สายบุรรีัมย์ -
พุทไธสง) - บ้านนายอดุล ภักดีการ 

498,000.00 498,000.00 

16. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก             
บ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 สายจากสามแยกถนนคอนกรีต
ยกระดับปี 63 ถึง สี่แยกบ้านนายถนอมศักดิ์ ปักโกทะสัง 

498,000.00 498,000.00 

17. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก             
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 12 สายจาก คสล.เดิม ถึง บ้าน        
นางหัด ดีรัดรัมย ์

498,000.00 498,000.00 

18. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก        
บ้านสระปะค า หมู่ที 9 สายจากบา้นนายบุญเฮียง ทองอาจ 
ถึง บ้านนายพรม กุลธิน ี

498,000.00 498,000.00 



 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบประมาณอนุมัติ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 

19. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก       
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 สายจากสามแยกโรงสีนางอ าไพ  
บุญมีมาก ถึง ท่ีนางโยรดา จันทรสิทธ์ิ 

498,000.00 498,000.00 

20. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก           
บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 17 สายจากบ้านนางบัวไล        
ติดตองรัมย์ ถึง บ้านนายบุญหนา ปักกาถัง 

498,000.00 498,000.00 

21. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหลจก บ้าน
หนองดุมน้อย หมู่ที ่8 สายจากบ้านนายสาลี อินทร์เอี่ยม   
ถึงบ้านนางวิบูลย์ จันคุณ 

498,000.00 498,000.00 

 

 


