
 

 

ยุทธศาสตรที่   1 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสรางพื้นฐาน 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 ถึง 2554) 

เทศบาลตําบลบานสิงห 
 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต หมู 4 เริ่มตั้งแตรานคาชุมชน ม. 4 ถึง

คลองชลประทาน ระยะทาง 613  ม.  กวาง  4  ม. 

1,104,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต หมู 6  เริ่มจากหนาศูนยปองกันผานวัด

กําแพงเหนือถึงสี่แยกวัดกําแพงใต  ระยะทาง 

 475 ม.  กวาง  8  ม. 

1,659,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 เพื่อใหประชาชนไดรับความ 

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3  

-ซอยบานนายเชฐ  เตี้ยเนตร 

ระยะทาง  60  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยบานนายเสงี่ยม ฮวดมา-บานนายกี่    

  วรศรัญู  ระยะทาง  198  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยบานนางออน ทวีวงศ-บานนายเดช พร 

  ประดิษฐพงษ  ระยะทาง 160  ม. กวาง 3  ม. 

 -ซอยบานนายหร่ํา   นาคเส็ง 

 ระยะทาง  85  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยบานนายบุญเริ่ม   สุขภักดี 

 ระยะทาง  94  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยบานนายสุทิน  ฮวดมา 

 ระยะทาง 131  ม. กวาง  3  ม. 

1,151,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

4. 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

  ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  

หมู 7 จากบานนางหนา  เสียงเพราะ-สะพาน

คลองชลประทาน พรอมวางทอระบายน้ํา

เพิ่มเติม ระยะทาง 625.7  ม. ขนาดกวาง 6  ม. 

 

2,397,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 
 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 

-ซอยบานนางมอญ  เพ็งมูล-บานนายนะ  ใจแดง 

 ระยะทาง  75  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยปากทางถนนซอย1-บานนายเชาว ลังกา        

 ระยะทาง 45 ม. กวาง 4  ม. 

-ซอยปากทางบานผญ.คมกฤต-บานนายเปย 

สุดสงวน ระยะทาง  71 ม. กวาง 3  ม. 

-ซอยปากทางบานผญ.คมกฤต-บานนายเหนียง 

เขียงนอย ระยะทาง 37  ม. กวาง  4  ม. 

-ซอยปากทางสายบานสิงห-หัวโพถึงบานนายสุ

วิทย เฉยทาว ระยะทาง  45  ม. กวาง 4  ม. 

499,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

6. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 ซอย

ขางรานคานางนอย จักษุจันทร  ระยะทาง 96  ม. 

กวาง 4 ม.  

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7  ซอย

บานนายเดช โสภา ระยะทาง 172 ม.กวาง 4 ม. 

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7  ซอย

บานนางกวย อิ่มทอง ระยะทาง 80 ม. กวาง 3  ม.  

692,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

7. โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหน้ําไหลสะดวกไม

เกิดปญหาน้ําทวมขัง 

 

 

วางทอระบายน้ําหลังโรงเรียนวัดบางกะโด-ซุม   

ประตูโรงเรียนวัดบางกะโด  

  ขนาดทอ  60  ซ.ม. ระยะทาง 274  ม. 

690,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

8.  โครงการปรับปรุงพื้นผิว 

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

 เพื่อประชาชนไดรับความ 

สะดวกในการคมนาคม 

 

  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมู   

7 ตั้งแตบานนายมณี อารีย ถึงเลาหมู นายสนั่น 

 เตียงเกตุ ระยะทาง 579  ม. กวาง 4  ม. เชื่อมตอ

แยกบานนายเงิน  เกษมวรคณีถึงถนน หมู 8   

  ออกชลประทาน  ระยะทาง 131  ม. กวาง 4  ม. 

1,752,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

9. 

 

 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

   ความสะดวกในการ

คมนาคม 

 

  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 

-ซอยบานนางเพ็ญ  อุยคํา 

 ระยะทาง 30  ม. กวาง  3   ม. 

-ซอยบานนายกําจัด พงษศรี 

 ระยะทาง 65  ม. กวาง  3  ม. 

-ซอยบานนางสรอย    เพ็งมูล  

 ระยะทาง  65  ม. กวาง 3  ม. 

253,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 



งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

10. โครงการกอสรางถนน      

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

วางทอระบายน้ํา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคมและ

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ม.  

 ยาว 393 ม.พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 60 ซม.

ระยะทาง 396 ม.พรอมขุดลอกคลองระบายน้ํา หมู6 

  ซอยรวมใจ 300 ม.กวาง 5 ม.ประตูเปด-ปด 1 ชุด 
 

2,149,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาและ

น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

11.  โครงการขยายสะพานขาม  

คลองชลประทาน  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน หมู 3  ขนาด  

กวาง 7 ม. ยาว 6 ม. พรอมปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีตตั้งแตสะพานชลประทานถึงถนน

สายบางกะโด-วัดแกว กวาง 6 ม.ยาว 1,400  ม.  

3,823,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

12.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 6 

 จากบริเวณถนนวัดกําแพงเหนือผานบานนาย 

 มาโนช   ศรีอ่ําดี  ระยะทาง 218  ม. กวาง 4  ม.  

297,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

13. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 

-ซอยบานนางบุญมา  ดําสนิท 

 ระยะทาง  102   ม. กวาง 4  ม. 

-ซอยบานนางนิ่ม  อินขํา 

 ระยะทาง  76   ม. กวาง 4   ม. 

-ซอยบานนางตาล  พูลสวัสดิ์  

 ระยะทาง   96   ม. กวาง 4  ม. 
 

578,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 7 

จากบานนายเสนห  ถึงซอยเขาบานนายไทย 

กําแพงแกว ระยะทาง  450  ม. กวาง  4   ม. และ

แยกเขาบานนายหันชัย   ลินลา (ถนนคอนกรีต)

ระยะทาง   3  ม. กวาง  199  ม.  

927,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

15. โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 

1 จากเลาหมูนางลํายอง ทิพยสุขถึงซอย 1  พรอม

วางทอระบายน้ํา  ขนาด  60  ซม.ระยะทาง  500  

ม. กวาง  4  ม. 

2,270,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

16. โครงการวางทอระบายน้ํา เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ํา  หมู 8  จากบานนายเจริญ  สุด

ตาถึงคลองชลประทานขนาดทอ1.00 ม.พรอม

บอพัก  ระยะทาง  539  ม.  

2,361,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม

วางทอระบายน้ํา  หมู 5  จากบานลุงจํานงถึงบาน 

พ.ท.มนัส   ระยะทาง  300  ม. กวาง  4  ม.  

408,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

 โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

18. โครงการวางทอระบายน้ํา 

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมกอสรางถนนคอนกรีต หมู 8  

และลงหินคลุกจากบานนางประมวล โพบาทะ 

ผานหลังบานด.ต.วิชาญ  ลิ้มเจริญ ระยะทาง 192 ม. 

กวาง 4  ม. และถนนหินคลุกกวาง 3 ม. ยาว 205 ม.

วางทอ 60 ซ.ม. จํานวน 330 ทอน 

1,421,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

19. โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 2  

จากบานนายวินัย  ทับเณรถึงบานนางสมาน  

เย็นหลวง  พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 60 ซ.ม

ระยะทาง  287  ม. กวาง  4   ม. 

1,303,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

20. โครงการวางทอระบายน้ํา

และรางระบายน้ํา 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา หมู 8 จากบาน

นางหมวย  กองทองดีถึงสี่แยกถนนกําแพงใต-

กําแพงเหนือ ระยะทาง 700 ม. พรอมบอพัก  

 

1,500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

21. โครงการวางทอระบายน้ํา 

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 3  จากปากซอย 4   

ถึงคลองระบายน้ําหนาบาน น.ส.ละมูล  เตี้ยเนตร

พรอมกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ติกคอนกรีต ระยะทาง  450  ม. กวาง 4  ม. 

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 60 ซ.ม. 

1,755,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

22. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

 
 

 

 

 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 9  

เริ่มจากถนนกําแพงใต-น้ําหัก ซอยเขาบานอดีต

กํานันคํา  ชั่งเย็น ระยะทาง  413  ม. กวาง  4   ม. 

  

562,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

23. โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 4  

สายคันคลองชลประทานตั้งแตตลาดนัดบานสิงห

ถึงปากซอยโรงงานซีอิ้ว  ระยะทาง 878  ม. กวาง  4  

ม. 

1,980,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

24. โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ

นกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 9  

ซอยเขาศาลเจา    ระยะทาง  80  ม. กวาง  4   ม. 

196,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

25. โครงการดาดปูนคลอง

ระบายน้ําเพื่อการเกษตร 

เพื่อใหเก็บกักน้ําไดเพียงพอ ดาดปูนคลองระบายน้ําเพื่อการเกษตร  หมู 3   

ตั้งแตหนาบานน.ส.ละมูล  เตี้ยเนตรถึงคลอง

ชลประทาน  ระยะทาง 400  ม. กวาง  2   ม.  

 

840,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนมีน้ํา

ใชเพื่อ

การเกษตรอยาง

พอเพียง 

กองชาง 

 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

26. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายน้ํา  ขนาด 60 ซ.ม. หมู 10  เริ่มจากถนน

กําแพงใต-น้ําหักผานหนาบาน สท.สุชาติ  เต็ม

ปรีชา  ระยะทาง  676  ม. กวาง  4  ม.(ลงหินคลุก) 
 

2,636,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

27. โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาอเนกประสงค หมู 1 (ศาลเจา) 

 ขนาดกวาง 7   ม.  ยาว   15  ม. 

250,000

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนมี

สถานที่ทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

28. โครงการทํารั้วราวเหล็ก 

กันตก 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัย 

กอสรางรั้วราวเหล็กกันตก หมู 5  เสนคลอง

ชลประทานถึงตลาดนัดบานสิงห ระยะทาง  

 300   ม. 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

29. โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาอเนกประสงค หมู 10 ขนาดกวาง  

 7  ม.  ยาว  15  ม. 

900,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

- - ประชาชนมี

สถานที่ทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

 

 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

30. 

 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต  

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  

หนองศาลา   หมู 10  ผานหนาบานนายสมศักดิ์   

ทองมีออนถึงบานนางลอม  กําแพงทอง 

ระยะทาง  1,025  ม. ขนาดกวาง   5  ม. 
 

1,987,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

31. 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 10  

จากศาลาเอนกประสงคถึงถนนเพชรเกษม  

ระยะทาง  200  ม. กวาง  5   ม.  

340,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

32. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 12

ถนนคลองชลประทานจากบานน.ส.สุนีย ถึงเขต 

หมู 8  ระยะทาง  1,022  ม. กวาง  4   ม.  

 

1,839,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

33. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สาย

คันคลองชลประทาน หมู 6  ผานบานนายวีระ  

รัตนมุงถึงสะพานซอยรวมใจ  ระยะทาง 323  ม.  

กวาง  4   ม. พรอมวางทอระบายน้ํา 
 

788,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

 โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

34. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ

ระบายน้ํา   หมู 7  เริ่มจากขางบานนายอดทน  

เภากลิ่นถึงบานนางบัวลอย  ทองสี และซอยผาน

บานนายประเสริฐ ระยะทาง  198  ม. กวาง  4   ม. 

พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 60 ซ.ม. 

833,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

35. โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลุก/ลูกรังพรอมบดอัด 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุก/ลูกรังพรอมบดอัดทุกซอยทุก

หมูบาน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

36. 

 

โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เพื่อใหน้ําไหลสะดวกไมเกิด

ปญหาทวมน้ําทวมขัง 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ขนาด 60 ซ.ม. หมู 7

จากบานนายณรงค  มุงทองถึงบานนายบุญธรรม 

แกนศึกษา   ระยะทาง  125  ม.  

120,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

- - เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

37. โครงการจัดซื้อที่ดินสราง

อาคารสํานักงาน 

 

 

เพื่อใหมีสถานที่ตั้งอาคาร

สํานักงานที่สะดวกสบาย 

จัดซื้อที่ดินเพื่อสรางอาคารสํานักงาน 15,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

- - อาคารสํานักงาน

ตั้งอยูใจกลาง

ตําบลทําให

ประชาชนติดตอ

ไดสะดวก 

สํานักปลัด 

 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

38. โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงาน  

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการติดตอ

ราชการ 

กอสรางอาคารสํานักงาน 

 

50,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

- - ประชาชนไดรับ 

ความสะดวก 

สบายในการ

ติดตอราชการ 

กองชาง 

39. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สาย

คันคลองชลประทาน 1 ขวา 12 ซาย หมู 10 

กวาง    6   ม.  ระยะทางยาว   1,800  ม. 

 

4,104,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

(อบจ.) 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

40. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู  

10   สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 12 ซาย 

กวาง    6   ม.  ระยะทางยาว   500  ม. 

 

1,326,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

(ทางหลวง

ชนบท) 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

41. โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงคโรงเรียนวัด

กําแพงใต 

 

 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาอเนกประสงค ร.ร.วัดกําแพงใต 

ขนาดกวาง 15  ม. ยาว   35  ม. 

3,937,500 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

(อบจ.) 
 

 

- - ประชาชนมี

สถานที่ทํา

กิจกรรม 
 

กองชาง 

42. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมวาง

ทอระบายน้ํา หมู 6  สายบานสิงห-น้ําหัก จากแยก

วัดกําแพงเหนือถึงแยกวัดกําแพงใต  ผิวจราจรกวาง 

 8  ม. ยาว 475 ม. พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 1 ม. 

และบอพัก ยาวรวม 60 ม. 
 

1,921,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

(อบจ.) 

 

- - ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 4  จากบานนาย

เหลยถึงถนนเพชรเกษมสายเกา   ระยะทาง  350  ม. 

ขนาดทอ  60 ซ.ม.   

- 883,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

2. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 7 

สายคันคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซาย (ฝงขวา) 

ตั้งแตสะพานซอยรวมใจถึงสะพาน หมู 7 ราน 

นางริด ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทางยาว 700  ม. 
 

- 1,708,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

3. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 2  ถนนสาย 

บานสิงห-วัดแกว  จากบานร.ต.เถลิงถึงทางเขาตรง

ขามบานนางเล็ก ระยะทาง 500 ม.ขนาดทอ 80 ซม. 

- 1,400,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 6 ตั้งแตปากซอยรวมใจถึงบาน

นางจีน เขียวมา     ขนาดกวาง  4  ม.  ยาว  400  ม. 
 
 

 

- 544,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 1  จากบานนาย

วินัย  งามเอกเอี่ยมถึงบานนายสมเกียรติ  แซเฮง 

ระยะทาง  270  ม.  พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 

60 ซ.ม. 

- 675,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 7   ตั้งแตบานนายสีถึงลานกีฬา

หมู 7   ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทางยาว  300  ม. 

 

- 408,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีตพรอมวางทอ

ระบายน้ํา 
 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 5 พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 

60 ซ.ม. สายพรชัยฟารม ขนาดกวาง 5 ม.   

ระยะทางยาว  250  ม. 
 

- 1,050,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 7  เริ่มตั้งแตบาน จ.ส.อ.สันติ 

เทพพิทักษถึงบานนางประยูร  คลายมี 

ขนาดกวาง  4   ม.   ระยะทางยาว  230  ม. 

 

- 313,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 



 

 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

9. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 4  จากบาน 

นางสุภักษรถึงคลองชลประทาน ระยะทาง 150  ม. 

ขนาดทอ 60 ซ.ม.   

- 379,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

10. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู 6  บริเวณหลัง

เมรุวัดกําแพงเหนือ   ระยะทาง   80  ม.  พรอมวาง

ทอระบายน้ําขนาด  60 ซ.ม. 

- 168,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 3  ตั้งแตโรงงานตุกตาถึงหลัง

โรงเรียนวัดหนองออ ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทาง

ยาว  800  ม. 

 

- 1,088,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

12. โครงการปรับปรุงขยายถนน 

ลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ขยายถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต   

หมูที่ 7  ตั้งแตบานนายสมบูรณ  บัวลาถึงบาน 

นางดาว   ขนาดกวาง  5   ม. ระยะทางยาว 480  ม. 

 

- 1,464,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

13. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 2 

จากสะพานซอย 2  ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทางยาว     

250  ม. 

 

- 610,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

14. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 8 

ตั้งแตบานนางชัยศรี  เกตุเตียนผานคอกวัวนาย

สนาน  ทองคําศรีเมือง เชื่อมตอถนน หมู 7   ขนาด

กวาง 4  ม.  ระยะทางยาว  300  ม. 

 

- 732,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

15. โครงการวางทอระบายน้ํา เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ํา  หมู 4  ฝงรานรัตนเกษตรเชื่อมตอ

ทอเดิม  ขนาดทอ  60 ซ.ม.  ระยะทาง   200  ม.   

- 500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 8  ตั้งแตบานเรือนตะวันถึงสะพาน 

หมู 8  คลองชลประทาน ขนาดกวาง 5 ม.   

ระยะทางยาว   550  ม. 

 

- 935,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

17. โครงการกอสรางเมรุเผาศพ  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการประกอบพิธี

ทางศาสนา 

กอสรางเมรุเผาศพวัดบางกะโด  หมู 1 

 

- 2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การประกอบพิธี

ทางศาสนา 

กองชาง 

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต หมูที่ 8 ตั้งแตรานคานางประมวล โพบา

ทะถึงบานนายสวาย  อนุชา ขนาดกวาง  4   ม.   

ระยะทางยาว  300  ม. 

 

- 408,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

19. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 2 

ซอยบานนางวงศเดือน ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทาง

ยาว  287  ม. 

 

- 700,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

20. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการคมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 8  ซอยบาน

นายตั๋วและซอยบานนายสวาย อนุชา     ระยะทาง      

170  ม. กวาง   4    ม. 

 

- 359,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

บ 

21. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 3 

สายเลียบคลองชลประทานตั้งแตสะพาน

ชลประทานถึงโรงน้ําแข็ง      กวาง  4  ม.  

ระยะทางยาว  860  ม. 

 

- 1,700,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

22. โครงการปรับปรุงและขยาย

ผิวจราจรลาดยางแบบ 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  

หมูที่ 8  ตั้งแตศาลาอาน น.ส.พ.หมู 8 ถึงแยก

รานคานายนุ  อุยโสภา  ขนาดกวาง  5  ม.  ยาว  

200  ม.     

 

- 450,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

23. โครงการลงหินคลุกลูกรัง

พรอมบดอัด 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุกลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 1  

ตรงขามรานนางเอื้อง       พรอมเกรดเกลี่ยเรียบ

รวมระยะทาง   500   เมตร  

- 600,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

24. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  หมูที่  9 และหมู 12  

ตั้งแตบานนางฉวี  เสียงลือชา หมู 9  ถึงบานปา

จําปา  ฮวดมา  หมู 12   ระยะทาง  700 ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา ขนาด 80 ซ.ม. 

 

- 1,960,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

25. โครงการกอสรางศาลา

ประชาคม 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาประชาคม  หมู 5 ขนาดกวาง  8 เมตร 

ยาว 15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  120  ตารางเมตร   

 

- 900,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนมี

สถานที่ทํา 

กิจกรรม 

กองชาง 

26. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 2 ขวา

12 ซาย  ฝงขวา  เริ่มตั้งแตสะพาน หมู 8 ถึงสะพาน

หมู 7  ขนาดกวาง  4  ม.  ระยะทางยาว  400  ม. 

 

- 976,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

27. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ฝง

ประปา  หมู 10 หนองศาลาถึงบานนายทองหลอ 

ตอเชื่อมถนนบานนางจี    กวาง  4  ม.  ระยะทาง

ยาว   980   ม. 

 

- 1,764,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

28. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  สาย

คลองชลประทานถึงสะพานผานรานคาบานนาย

เทง หมู 10    กวาง  4  ม.  ระยะทางยาว  900  ม. 

 

- 3,294,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



 

 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

29. โครงการจางเหมาวางทอ

ระบายน้ํา 

เพื่อใหน้ําไมทวมขัง วางทอระบายน้ําขนาด 1 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา 

หมู  6-10     ตั้งแตบานนางระ   โสภาถึงเขต อบต.

ดอนทราย  ระยะทาง 1,200 ม.  

 

- 5,256,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

30. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู 12 

จากคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซาย ตั้งแตสี่แยก 

รานคา อบต.เอฟ ถึงทางเขาบานนางหรํา 

กวาง  6    ม.  ระยะทางยาว   500  ม. 

 

- 1,350,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค 

/ศาลาประชาคม 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 4  (ฝงสาลี) 

กวาง   7  ม. ยาว  15 ม.  

 

- - 760,000

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมี

สถานที่ทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

2. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  พรอม

วางทอระบายน้ํา หมู  6  ตั้งแตบานอดีต ผญ.เพิ่ม  

สิงหสุกใส ผานโรงฆาสัตวกํานันพาดถึงถนนสาย

เพชรเกษม   กวาง  4  ม.  ระยะทางยาว 400  ม. 

พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด 60 ซ.ม. 

 

- - 1,976,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

3. โครงการลงหินคลุกลูกรัง

พรอมบดอัด 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุกลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 2   

จากบานนางสมานถึงบานนางมาลี  กวาง  4    ม. 

ระยะทาง   250  ม. 

- - 300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 6  ซอยบานครูหมู  เริ่มตั้งแตปาก

ซอยถึงสะพานซอยรวมใจ  เชื่อมตอแยกบานนาย

ชํานิ  เชิงทวีถึงบานลุงมี  ขนาดกวาง  4  ม.   

ระยะทางยาว  380   ม. 
 

- - 517,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 

ทํากิจกรรมไดเพียงพอ 

กอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 3 (กลุมสัจจะ)  

กวาง  7  ม.ยาว  15 ม. 

 

- - 590,000

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมี

สถานที่ทํา

กิจกรรม 

กองชาง 

6. โครงการกอสรางปรับปรุง

ถนนลูกรัง  

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางปรับปรุงถนนลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 3  

ตั้งแตศาลเจาบอทรายไปถึงหนาบานนายพงศศักดิ์ 

ตันติธีระศักดิ์   กวาง 4  ม.   ระยะทาง  220  ม. 

 

- - 265,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 6  ซอยบานจ.ส.อ.มาโนชถึงบาน

นายสิงห นางหลินขนาดกวาง 4 ม. ยาว 217  ม. 

 

- - 390,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

8. โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหน้ําไมทวมขัง วางทอระบายน้ําขนาด 60 ซ.ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา หมู 3     ตั้งแตหนาบาน สท.สนอง เตี้ย

เนตรถึงบานนายพงษศักดิ์  ตันติธีระศักดิ์  

ระยะทาง  270  ม.  

 

 

- - 675,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

 



 

 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

9. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 6  ตั้งแตซอย

หลังศูนยปองกันถึงบานนายมีผานบานนายรัตนหมู

ยาง  ระยะทาง  120   ม. กวาง   4    ม. 

 

- - 253,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 6  ซอยกําแพงเหนือถึงบานนางหนา  

เสียงเพราะ  ขนาดกวาง  6  ม.  ยาว  800  ม. 

 

- - 1,632,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

11. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 9  ซอยบาน 

ชางธาร    ระยะทาง  180  ม. กวาง  4   ม. 

 

- - 380,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

12. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 10  ซอยบานครูยุพินถึงบานนายวิชัย  

มั่นพรรษา   ขนาดกวาง   4   ม.  ยาว 320  ม.  

 

- - 435,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

13. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 9   ซอยบาน น.ส.อําไพ 

ขนาดกวาง   4  ม.   ยาว  150 ม. 

 

- - 204,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 9   ซอยบาน ผญ.เกษม 

 สายพงษพรรณ  ขนาดกวาง   4   ม.   ยาว   120 ม. 

 

- - 164,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 10  สามแยกจะไปดอนทรายตั้งแต 

บานนางมวยถึงเขต อบต.ดอนทราย ขนาดกวาง 

 4   ม.  ยาว   350  ม. 

 

- - 477,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 9   ซอยหลังโรงเขียงนางงอ   

ศรีกฤษณรักษ  ขนาดกวาง  4  ม.  ยาว  280 ม. 

 

- - 136,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีต  หมูที่ 9  ตั้งแต ซอยหลังบานนายจุมพล  

เตานารี  ถึงบานนายเฉลียว  มวงเขียว หลังวัดกําแพง

ใต ขนาดกวาง  4  ม.   ยาว  280 ม. 

 

- - 504,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

18. 

 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 10  ซอยตรง

ขามบาน สท.ฐิติวัชร  ฆองมงคลและซอยตรงขาม

บาน สท.สุชาติ  เต็มปรีชา ระยะทาง  180   ม. กวาง  

 4  ม. 

 

- - 380,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

19. โครงการวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพัก 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

วางทอระบายน้ําขนาดทอ 60 ซ.ม.พรอมบอพัก   

หมูที่  8   ตั้งแตบานนางพิน  ธรรมโลกาตอทอระบาย

น้ําหนาบานนายสวาย  อนุชา   ระยะทาง  180  ม. 

 

- - 450,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เพื่อการระบายน้ํา

ที่ดีและลดปญหา

น้ําทวมขัง 

กองชาง 

20. 

 

 

โครงการลงหินคลุกลูกรัง

พรอมบดอัด 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุกลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 7  

จากบานวี  ติดคลองชลประทานถึงบานนายชุ  นิ่มนวล  

กวาง  4    ม.  ระยะทาง   400   ม. 

- - 480,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



 

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเทา ทอระบายน้ํา 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  หมูที่ 12  ตั้งแต ซอยบานนางฉวี  

เสียงลือชา ผานศาลาหมู 12   ถึงบานนายใจ  เทศปลื้ม

ขนาดกวาง   5  ม.   ยาว   950 ม. 

 

- - 1,615,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

22. 

 

 

โครงการลงหินคลุกลูกรัง

พรอมบดอัด 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุกลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 8 และ

วางทอระบายน้ําขนาด 60 ซ.ม. ตั้งแตเลาหมูนางดอน  

วรรณดีถึงบานนายประเสริฐ  สิงหกาญจนาวงศา  

กวาง   4   ม.  ระยะทาง   300   ม. 

 

- - 990,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

23. 

 

 

โครงการลงหินคลุกลูกรัง

พรอมบดอัด 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

ซอมถนนลงหินคลุกลูกรังพรอมบดอัด  หมูที่ 8  

ตั้งแตทางลงฟารมหมูนางพร   กวาง  4    ม.  

ระยะทาง   1,400  ม. 

- - 840,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

24. โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  หมู  10   

สายบาน พล.ต.จีระศักดิ์   กวาง  4  ม.  ระยะทางยาว   

400  ม. 

 

- - 720,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองชาง 

 



 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการจราจรและการจัดการขนสง 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

โครงการติดตั้งเครื่องหมาย

จราจรและจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชในการจัดระบบจราจร 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินและความ

เปนระเบียบเรียบรอยใน

การสัญจรไปมาของ

ประชาชน 

จัดหาเครื่องหมายจราจรในการจัดระบบ

การจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจร   

600,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

รวดเร็วและทําให

เกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

2. 

 

 

 

 

โครงการกอสรางไฟสัญญาณ

จราจรที่ กม.85 ถนนเพชรเกษม

ตัดกับถนนบางกะโด-วัดแกว 

สาย 3335 

 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินและความ

เปนระเบียบเรียบรอยใน

การสัญจรไปมาของ

ประชาชน 

จัดหาเครื่องหมายจราจรในการจัดระบบ

การจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจร  จํานวน   

1  แหง 

1,350,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนสัญจร

ไปมาไดสะดวก

รวดเร็วและทําให

เกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

 

 
 



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 

1.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะในตําบล 

 

 

 

 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา 

สองสวางและสะดวกปลอดภัย

ในเวลาสัญจรไปมา 

 

 

 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในตําบล 

 

 

 

2,500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- 

ประชาชนมีไฟฟาและแสง

สวางเพียงพอเวลาสัญจรไป

มา มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ  20  ของ

ประชาชนทั้งหมด 

กองชาง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะในตําบล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให 

ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง

และสะดวกปลอดภัยในเวลา

สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน    1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

ประชาชนมีไฟฟาและแสง

สวางเพียงพอเวลาสัญจรไป

มา มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ  20  ของ

ประชาชนทั้งหมด 

กองชาง 

3. โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบไฟฟา

สาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา 

สองสวางและสะดวกปลอดภัย

ในเวลาสัญจรไปมา 

 

ทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟาที่ชํารุดใช

การไมไดและไมมีแสงสวางเพียงพอ

ใหใชงานได 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

 

ประชาชนมีไฟฟาและแสง

สวางเพียงพอเวลาสัญจรไป

มา มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ  20  ของ

ประชาชนทั้งหมด 

กองชาง 

 



 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 

1.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

โครงการขยายเขตทอเมน

ระบบประปา 

ภูมิภาคในตําบล 
 

เพื่อเพิ่มการใหบริการ

น้ําประปาอยางทั่วถึง 

 
 

ขยายเขตระบบประปาภูมิภาคสาย

สํานักสงฆ-บานทุง หมู 6 ,หมู 2 

บานบางกะโด และทุกหมูบาน  

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

2. 

 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาน้ําดิบและระบบ

ประปาน้ําใช 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการน้ําประปา 

 

 

ปรับปรุงทอเมนระบบประปาน้ําดิบ

และระบบประปาน้ําใช 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การจายน้ําของระบบประปา 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 

 

3. 

 

 

 

โครงการกอสรางระบบผลิต

ประปาบาดาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใหบริการน้ําประปา 

 

 

กอสรางระบบผลิตประปาบาดาล

ขนาดกลาง  หมู 6   และทั้งตําบล 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การจายน้ําของระบบประปา 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 

 

4. 

 

 

 

โครงการติดตั้งเครื่องกรอง

น้ําหมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ํา

ดื่ม  

 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา  จํานวน 4 ชุด 

4 หมูบาน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ 

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 

 

 



 

 

 

 

1.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. 

 

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลิตน้ําดื่มปรับปรุงอาคาร

บรรจุภัณฑน้ําดื่มบริสุทธิ ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตน้ําดื่ม 

 

 

ปรับปรุงอาคารบรรจุภัณฑน้ําดื่ม

บริสุทธิ ์

- 

 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- 

 

การผลิตน้ําดื่มมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 

 

6. 

 

 

 

โครงการดาดคอนกรีตอาง

น้ําดิบประปา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตน้ําประปา 

 

 

ดาดคอนกรีตอางเก็บน้ําเพื่อกักเก็บ

น้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา 

- - 200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การเก็บน้ําของระบบประปา 

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน 

1.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงหอกระจายขาว 

 

เพื่อใหประชาชนรับขาวสาร

ไดทั่วถึง 

 

กอสรางหอกระจายขาว หมู 4  

(ฝงบานสาลี)และปรับปรุง 

หอกระจายขาวในตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับขาวสาร

รวดเร็วและทั่วถึง 

 

กองชาง 

 

 

2. โครงการปรับปรุงระบบ

เสียงไรสายของเทศบาล 

 

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขาวสารของเทศบาลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบเสียงไรสายในเขต

เทศบาล 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับขาวสาร

รวดเร็วและทั่วถึง 

 

สํานักปลัด 

3. โครงการเผยแพรขอมูล

ขาวสารทางสื่อวิทยุชุมชน 

เพื่อใหประชาชนรับทราบ

ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทาง

สื่อวิทยุชุมชน 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การเผยแพรขอมูลขาวสารของ

ทางราชการและเทศบาลไปสู

ประชาชนทั้งในและนอกเขต

เทศบาลอยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 

4. โครงการติดตั้งตูแสดง

ความคิดเห็น 

เพื่อใหประชาชนไดแสดง

ความคิดเห็นไดทั่วถึงทุก

หมูบาน 

ติดตั้งตูแสดงความคิดเห็นทั่วถึงทั้ง 

12 หมูบาน 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดแสดงความ

คิดเห็นในดานตางๆไดอยาง

ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

1.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการจัดทําปายอักษร 

ไฟวิ่งคอมพิวเตอร 

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารมีความ

ทันสมัย นาสนใจ 

ติดตั้งปายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร 800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ประชาชนไดรับขาวสาร

รวดเร็วและทั่วถึง 

 

สํานักปลัด 

6. โครงการกอสรางและ

ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร 

เพื่อใหสามารถติดตอสื่อสาร

ไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางและติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร 950,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ติดตอสื่อสารไดสะดวกรวดเร็ว

ทันเหตุการณ 

สํานักปลัด 

 

 


