
                               2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ประตกูารค้า การลงทุน เชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมอืงน่าอยู่

                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                            1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 250,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง สายบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  104 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายเนาว ์ถึงบา้นนายบนั หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 3.00 เมตร - - 150,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที1่สายบา้นนายอ านาจ นามเสาร์ ในการสัญจรไปมา ยาว 90 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นนางบญุหนา  สุพร 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายปา่ช้า ไปสามแยกนา ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายยับ  ผากา 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

- 31 -

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายบา้นนางสาวติรี ถึง ในการสัญจรไปมา ยาว  1,300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นนายยับ  ผากา 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

5 ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายหน้า 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 300,000 300,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

โรงเรียน บา้นหนองแวงใหญ่ ถึงส่ีแยกในการสัญจรไปมา ยาว  450 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นนายศุภชัย ไชยสัจ หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

6 ก่อสร้างถนนคันดินล้อมรอบปา่ช้า 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 300,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง สัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 3.00 เมตร - - 300,000 300,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายคลองชลประทานไป ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ดอนเจ้าปู่ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายไปปา่ช้า ถึงคลองชลประทาน ในการสัญจรไปมา ยาว  1,100 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

9 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายโรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค์ ในการสัญจรไปมา ยาว  1,100 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

ไปหนองแสง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

10 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

สายนานายสุดตา ถึงหนองแสง สัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายโรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค์ ในการสัญจรไปมา ยาว  500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

ไปนานายสมัย  ศรีกงเหนือ หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายบา้นนายนาค  วงัคะฮาดในการสัญจรไปมา ยาว  90 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

13 ก่อสร้างถนนสะพานข้ามคลองส่งน้ า 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 (นานายสันติ - นายายอุ่น- ในการสัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

นานางสาวสาวติรี) หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

14 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

สายนานางบวั  จ าปี สัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

15 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 6.00 เมตร - - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

รอบปา่หลังถ้ า สัญจรไปมา ยาว 1,200 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

16 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 1 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

สายนานายเหรียญ  ยุติธรรม สัญจรไปมา ยาว  1,500 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายหลังวดัสวา่งอารมณ์ ในการสัญจรไปมา ยาว  245 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

18 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1 1. เพื่อลดความรุนแรงของ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

จ านวน 4 จุด คือนานายยับ ผากา กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวน 4 จุด จ านวนประชากร ตล่ิง

นานายรัตน์ มักทองหลาง , นานาย ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

นา หลักทองค าและนานางอุบล 2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

ช่างทองมะดัน

19 ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิด หมู่ที่ 1 1. เพื่อลดความรุนแรงของ ก่อสร้างบล็อคคอน- - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

จากนานายสมร  ผากา ถึงนายแพง กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- เวร์ิด จ านวน 1 จุด จ านวนประชากร ตล่ิง

ผากา ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

20 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย จากบา้นเพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคลองระบาย- - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

นางทอง เปอร์ชัย ถึง รพ.สต. ในช่วงฤดูฝน น้ าเสีย จ านวนประชากร เหมาะสม และลด

บา้นหนองแวง มีความพงึพอใจ ปญัหาน้ าทว่มมขัง
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งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

21 ขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตประปา - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สายไปปา่ช้า อย่างเพยีงพอและทั่วถึง จ านวนประชากร อย่างเพยีงพอและ

มีความพงึพอใจ ทั่วถึง

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ไปบา้นนายนงค์คาร สายมั่น ในการสัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 1 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 3.00 เมตร 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากคลองชลประทานไปดอนเจ้าปู่ ในการสัญจรไปมา ยาว  150 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 1 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

24 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสียคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคลองระบาย- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 1 จากหน้าบา้นนายวลัิยถึง ในช่วงฤดูฝน น้ าเสีย จ านวนประชากร เหมาะสม

ปา่ช้า มีความพงึพอใจ ลดปญัหาน้ าทว่มขัง

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 200,000 200,000 9,905,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากบา้นนางสาวติรี ถึงบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  3,930 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายทอง หมู่ที่ 1 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

26 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสียคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ขนาดกวา้งภายนอก 100,000 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 1 จากหน้าบา้นนายแหวน ในช่วงฤดูฝน 0.60เมตร ลึกเฉล่ีย จ านวนประชากร เหมาะสม

ถึงหน้าบา้นนายเภา  ยืนยง 0.65 ม. ยาว 65 ม. มีความพงึพอใจ ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

27 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จุดนา 1. เพื่อลดความรุนแรงของ นานายรัตน์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

นายรัตน์  มักทองหลาง  หมู่ที่ 1 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

28 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า จุดนานายนา 1. เพื่อลดความรุนแรงของ นานายนา - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

หลักทองค า  หมู่ที่ 1 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

29 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า  จุดนานายยับ 1. เพื่อลดความรุนแรงของ นานายยับ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

ฝากา หมู่ที่ 1 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายไปวดัค ามะอีด ในการสัญจรไปมา ยาว  3,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 1 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง ในการสัญจรไปมา ยาว  71 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายบา้นนายสมภาพ  ผากา) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ

- 36 -



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 300,000 200,000 5,625,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายหมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง ในการสัญจรไปมา ยาว  2,232 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สามแยกทางเข้าบริษทัยูนเฟง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

รับเบอร์ ถึงหมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า

(จุดบา้นนายเจริญ ยืนยง)

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง ในการสัญจรไปมา ยาว 500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(ทางเข้าวดัสมเด็จ - นานายใส) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

34 ก่อสร้างถนนลานคอนกรีต หมู่ที่ 1 เพื่อใหม้ีสถานที่ในการออก ลานออกก าลังกาย - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่เพื่อใช้ในการ กองช่าง

ส าหรับออกก าลังกาย ก าลังกาย และใช้เวลาวา่ง จ านวนประชากร ออกก าลังกายที่เหมาะสม

ใหเ้กิดประโยชน์ มีความพงึพอใจ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนแวงใหญ-่ ในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พทืยาสรรค์ - ส่ีแยกวดัภคู ามะอีด 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 สายบา้นนายสังวาล ในการสัญจรไปมา ยาว 165 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พรมภทิกัษ ์ไปบา้นนายรุ่งโรจน์ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 สายบา้นนางสาวชลลดา ในการสัญจรไปมา ยาว 138 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ไปบา้นนายผัน  ยืนยง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

39 ก่อสร้างถนนคันดิน เข้าพื้นที่การ 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

เกษตร หมู่ที่ 2 จากนาค าปาอีด ถึง สัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนองมันปาถึงหนองแสง หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

40 ก่อสร้างถนนคันดิน เข้าพื้นที่การ 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

เกษตร หมู่ที่ 2 จากหนองแสง ไปนา สัญจรไปมา ยาว 730 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

นายเนาว์ หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

41 ก่อสร้างถนนคันดิน เข้าพื้นที่การ 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

เกษตร หมู่ที่ 2 จากนานายไพ ไปนา สัญจรไปมา ยาว 400 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

นายชัย หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 200,000 132,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 สายบา้นนายปราณี ศรีสุข ในการสัญจรไปมา ยาว  62 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากหมู่ที่ 2 แยกบา้นนางเสน ถึง ในการสัญจรไปมา ยาว 100 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นนายศิริชัย  ยืนยง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากหมู่ที่ 2 แยกบา้นนายอินแปลง ในการสัญจรไปมา ยาว 154 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ยืนยง ไปบา้นนายสมัย  ยืนยง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

45 ก่อสร้างสะพานข้ามหว้ยทราย เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร สะพาน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3 เพื่อลดระยะเวลาในการ จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้นและประหยัด

เดินทาง มีความพงึพอใจ เวลาในการเดินทาง

46 ก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ 1. เพื่ออ านวยความสะดวก สะพาน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 8 ในการสัญจรไปมา จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 6 ในการสัญจรไปมา ยาว 3,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า (สายข้าง ในการสัญจรไปมา ยาว  3,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทศิ) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - 2,959,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า(สายวัดคามวาสี- ในการสัญจรไปมา ยาว 1,499 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ปา่ช้า - สามแยกวดัสมเด็จ) 2.ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 ในการสัญจรไปมา ยาว  1,351 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

51 ก่อสร้างถนนคันดินเข้าพื้นที่การ เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 5.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

เกษตรจากนานายไพถึงนา ยาว  400 เมตร จ านวนประชากร

นายชัย  หมู่ที่ 2 หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร - 500,000 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 5 ในการสัญจรไปมา ยาว 700 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

53 ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิส หมู่ที่ 2 1. เพื่อลดความรุนแรงของ ก่อสร้างบล็อคคอน- - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

คลองนาดง กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- เวร์ิส 1 จุด จ านวนประชากร ตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า ในการสัญจรไปมา ยาว 185 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายปากทางวดัสมเด็จไปปา่ช้า) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 146,500 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า(สายบา้นนาย ในการสัญจรไปมา ยาว 68 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ลาวรรณ์ ไปบา้นนางเกษมศักด์ิ ศรีสุข)2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายบา้นนายบญุน า  ศรีวชิา ในการสัญจรไปมา ยาว 63 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ไปบา้นนายณรงค์  นามกูล 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

55 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

สายไปหนองวงัเวนิ ยาว 170 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายบา้นนายกง  ศรีวชิา ในการสัญจรไปมา ยาว 265 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ไปนานายนาม  ค านนท์ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายไปหว้ยทราย ในการสัญจรไปมา ยาว 900 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 จากแยกสวนยางนายแดง ในการสัญจรไปมา ยาว 900 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ศรีวชิา ไปนานายเลียง  ศรีวชิา 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3ทางเข้า 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมามีความ กองช่าง

ฝายสปริงเวย์หว้ยทรายและแยกไป ในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

หว้ยทราย หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

งบประมาณ

- 42 -



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

60 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 9 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมามีความ กองช่าง

สายนานายนาค  ถึงหน้าวดัปา่สัก ในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

61 ก่อสร้างถนนคันดิน  หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

รอบสนามกีฬากลาง ยาว 290 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

62 ก่อสร้างก าแพงล้อมรอบ ศาลา- 1. เพื่ออ านวยความสะดวก ก่อสร้างก าแพง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ประชาคม หมู่ที่ 3 ในการสัญจรไปมา  ความยาว 70 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

63 ต่อเติมศาลาประชาคม และ 1. เพื่ออ านวยความสะดวก ต่อเติมศาลา- - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ศาลาประชาคมและ กองช่าง

ปรับปรุงหอ้งน้ าศาลาประชาคม ในการสัญจรไปมา ประชาคมและ จ านวนประชากร หอ้งน้ าได้รับการ

หมู่ที่ 3 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง ปรับปรุงหอ้งน้ า มีความพงึพอใจ ปรับปรุงและต่อเติม

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายบา้นนายสวสัด์ิ คนเพยีร ในการสัญจรไปมา ยาว 43 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

65 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4 เมตร - - 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

รอบปา่ชุมชนและดอนปู่ตา ในการสัญจรไปมา ยาว 678 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

66 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบาย ก่อสร้าง - - 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายบา้นนายเพยีร  ศรีวชิา น้ าลดปญัหาน้ าขังในช่วงฤดูฝน คลองระบายน้ า จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

ถึงหนองกระโซ่ ความยาว 500 ม. มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายข้างวดัหนองกระโซ่ ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงนานายเล  อาษาจิตร 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

68 เสริมลูกรังเส้นทางเข้าฝายสปริงเวย์ เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หว้ยทรายและแยกไปหว้ยทราย ในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร ยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 3 หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

69 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบาย ก่อสร้าง 300,000 100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

ซอยบา้นนายทว ี สายจันทร์ น้ า และลดปญัหาน้ าขังในช่วง คลองระบายน้ า จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

หมู่ที่ 3 ฤดูฝน ความยาว 500 ม. มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

70 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบาย ก่อสร้าง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

ซอยบา้นนายทนัน  ทนทาน หมู่ที่ 3 น้ า และลดปญัหาน้ าขังในช่วง คลองระบายน้ า จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

ฤดูฝน ความยาว 500 ม. มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

71 ขยายเขตประปา เข้าปา่ช้าชุมชน เพื่อใหม้ีน้ าประปาใช้อย่าง ขยายเขตประปา - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าประปาใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ที่ 3 ทั่วถึง หมู่ที่ 3 จ านวนประชากร ทั่วถึง 

มีความพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

72 ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ใน ที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่ออกก าลังกาย กองช่าง

หมู่ที่ 3 การออกก าลังกายที่เหมาะสม จ านวนประชากร ที่เหมาะสม

มีความพงึพอใจ

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 3 สายบา้นนายมนเทยีนทนั ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงนานายแซว  บญุเรืองนาม 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

74 ขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตประปา - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง

จากบา้นนายมนเทยีนทนั ไปนา อย่างทั่วถึง หมู่บา้น จ านวนประชากร ทั่วถึง

นายเล  อาษาจิตร มีความพงึพอใจ

75 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าหว้ยทราย เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างฝายกั้นน้ า - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ที่ 3 อย่างทั่วถึงและมีน้ าใช้ใน จ านวน 1 แหง่ จ านวนประชากร ทั่วถึง และมีน้ าใช้ใน

ฤดูแล้ง มีความพงึพอใจ ช่วงฤดูแล้ง

76 ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ กอ่สร้างสวนสาธารณะ - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง

หมู่ที่ 3 (ข้างถนน คสล.ทางเข้า ในการออกก าลังกายและ จ านวน 1 แหง่ จ านวนประชากร การออกก าลังกายและ

ปา่ช้าชุมชน) พกัผ่อนหย่อนใจ มีความพงึพอใจ พกัผ่อนหย่อนใจ

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง

หมู่ที่ 3 (สายบา้นนายสวาท ไป ในการสัญจรไปมา ยาว  233 เมตร จ านวนประชากร การออกก าลังกายและ

บา้นนายสมปอง  อาษาจิตร) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ พกัผ่อนหย่อนใจ

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

77 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสียคสล. เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบาย คลองระบายน้ า - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หม่ที่ 4 จากแยกร้านเซเวน่เดย์ น้ า และลดปญัหาน้ าขังในช่วง ควายาว 500 ม. จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

ถึงสามแยกทางไปปา่ช้าสาธารณะ ฤดูฝน มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

78 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายรอบปา่ช้า ยาว 500 เมตร จ านวนประชากร

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนปง่แดง ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

วทิยาคม 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 700,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายบา้นนายผ่องไป ในการสัญจรไปมา ยาว  1,900 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นบงัอี่ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

81 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 4 เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

สายบา้นนางจัน ถึงนานายบญุมี ยาว 500 เมตร จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

82 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ 4 1.เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ ลานกีฬาชุมชน - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่ในการ กองช่าง

ที่วดัมงคลนิมิต ออกก าลังกายที่เหมาะสม จ านวนประชากร ออกก าลังกายที่

และใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ มีความพงึพอใจ เหมาะสม
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายบา้นนายเดช ไป ในการสัญจรไปมา ยาว  2,870 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นนายธงชัย  อ่างแก้ว 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.50 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

84 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาเหล่าปง่ เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บา้นฮ้าง ถึงสวนนายเพยีร ในการสัญจรไปมา ยาว 754 เมตร จ านวนประชากร

หมู่ที่ 4 หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 200,000 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบา้นนายขันทอง  อุปพนัธ ์ ในการสัญจรไปมา ยาว  100 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 4 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

86 ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบปดิ - เปดิ เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้นช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

จุดนานายสุวทิย์   ยืนยง หมู่ที่ 4 จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

87 ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบปดิ - เปดิ เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้นช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 4 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

หว้ยจงอาง  นานายบญุมี  ยืนยง จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 200,000 600,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายบา้นนายกัลยา ในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 200,000 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายหอม  สุพร  ถึงบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร

นายบวัทอง หมู่ที่ 4 หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

90 ก่อสร้างฝายเก็บน้ าแบบปดิ เปดิ เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้นช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 4 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

จุดนานายบวัลอย หมู่ที่ 4 จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

91 ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบปดิ - เปดิ เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้นช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 4 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

หว้ยจงอาง  นานายบญุมี  ยืนยง จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 250,000 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายหน้าบา้นนายกงใจ  ถึงบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว 125 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นางยุวดี  หมู่ที่ 4 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 สายบา้นนายบวัทองไป ในการสัญจรไปมา ยาว 233 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ปา่ชุมชน 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 4 เมตร - 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง (สายบา้น สัญจรไปมา ยาว 147 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายบวัทอง - ข้างวัดเหล่าต้นยม) 2.ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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95 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จาก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 ถึง หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 8 ในการสัญจรไปมา ยาว 3,225 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

96 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5 เมตร - - 300,000 300,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายปู่ตา พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 600,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 สายปา่ช้าถึงหนองแสง ในการสัญจรไปมา ยาว  1,200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

จากถนนลาดยาง ถึงบา้นนายสมศรี ในการสัญจรไปมา ยาว  500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 5 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 สายรอบวดั ในการสัญจรไปมา ยาว  326 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

100 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายนาเหล่า พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ในการสัญจรไปมา ยาว 2,483 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 รอบหนองหวัลิง ในการสัญจรไปมา ยาว  616 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

102 ก่อสร้างหอถังประปาและขยาย เพื่อใหม้ีน้ าใข้เพื่อการเกษตร ประมาณ - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร กองช่าง

ทอ่เมนต์ประปาเพื่อการเกษตร อย่างเพยีงพอและทั่วถึง 2,000 เมตร จ านวนประชากร อย่างเพยีงพอและ

หมู่ที่ 5 มีความพงึพอใจ ทั่วถึง

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 สายปู่ตา ในการสัญจรไปมา ยาว  1,700 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายนาดง เชื่อมต่อเขตเทศบาล ในการสัญจรไปมา ยาว 2,483 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

ต าบลค าอาฮวน หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 2 ในการสัญจรไปมา ยาว  1,460 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

106 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 5 เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

จากนานายราช ถึงนานายหล่อ ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 จากถนนชยางกูร ไปบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว 600 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายประทปี หลอดแก้วไปโรงเรียน 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

ปง่แดงวทิยาคม

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 จากถนนชยางกูร ไปบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  450 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายเชย  ศรีสุข 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 สายบา้นนางเกี้ยง  บญุมา ในการสัญจรไปมา ยาว  200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นนายยุพนิ  ยืนยง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 สายบา้นนายประทปี อรบตุรในการสัญจรไปมา ยาว  800 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงวดัปา่ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 จากถนนชยางกูร ไป ในการสัญจรไปมา ยาว  800 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หว้ยทรายรีสอร์ท 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 จากบา้นนายธงไทย อ่างแก้วในการสัญจรไปมา ยาว  300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นนายกัลยา  ศรีสุข 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 500,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

 หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ (สายบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  400 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายไพทรูย์ถึงบา้นนายบญุยัง) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 จากถนนชยางกูร ถึง ในการสัญจรไปมา ยาว  3,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นหนองข่า 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

115 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา กวา้ง 6.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หมู่ที่  6 จุดหน้าบา้นนายปรีชาถึง สะดวก ยาว 700 เมตร จ านวนประชากร ยิ่งขึ้น

สะพานหว้ยทราย หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

116 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากแยก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายค ามะอีด ถึงสวนนายสมาน ในการสัญจรไปมา ยาว 700 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

พศิสุวรรณ หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

117 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตประปา - - 300,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่บา้น หมู่ที่ 7 อย่างเพยีงพอและทวัถึง และปรับปรุงระบบ จ านวนประชากร ทั่วถึง

ไฟฟา้ มีความพงึพอใจ

118 ซ่อมแซมงฝายสปริงเวย์ตอนบน เพื่อใหฝ้ายปริงเวย์ใช้งานได้ หมู่ที่ 7 - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ฝายสปริงเวย์ได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ตามปกติ และสามารถเก็บ จ านวนประชากร การซ่อมแซมใหส้ามารถ

กักน้ าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง มีความพงึพอใจ เก็บกักน้ าไว้ใช้ยามจ าเป็น

119 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย คสล. เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ก่อสร้าง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายไปวดัภฮัูง ระบายน้ า และลดปญัหาน้ า คลองระบายน้ า จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

ทว่มขังในช่วงฤดูฝน ความยาว 656 ม. มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

120 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย คสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.50 เมตร - 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายบา้นนายหนู  ไตรจิตร ในช่วงฤดูฝน ยาว  160 เมตร จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 200,000 200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายไปหว้ยเค็งตอนบน ในการสัญจรไปมา ยาว  450 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 200,000 200,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายหน้าบา้นนางอัมพร ในการสัญจรไปมา ยาว  580 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(ธงชัย) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

123 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายไปวดัโมลีมงคลวนาวาส ในการสัญจรไปมา ยาว 422 เมตร จ านวนประชากร ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

124 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายไปโรงเรียนบา้นโค้ง ในการสัญจรไปมา ยาว 317 เมตร จ านวนประชากร ปลอดภยัยิ่งขึ้น

ส าราญ หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

125 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย คสล. เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ก่อสร้าง 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่ กองช่าง

หมู่ที่ 7 สายบา้นนายเพชรอนันต์ ระบายน้ า และลดปญัหาน้ า คลองระบายน้ า จ านวนประชากร เหมาะสม ลดปญัหา

ทว่มขังในช่วงฤดูฝน ความยาว 500 ม. มีความพงึพอใจ น้ าทว่มขัง

126 ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิส หมู่ที่ 7 1. เพื่อลดความรุนแรงของ ก่อสร้างบล็อคคอน- - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลายของ กองช่าง

หว้ยเค็ง ทางไปนานายประหยัด กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- เวร์ิส จ านวน จ านวนประชากร ตล่ิง

ทลายของตล่ิง 1 จุด มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบา้นเตาถ่าน หมู่ 7 ในการสัญจรไปมา ยาว 575 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สายบา้นนายวเิศษ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

128 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ จุดนา เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 7 - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ กองช่าง

นายสุฤทธิ ์  อาษาศรี หมู่ที่ 7 พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร ในปริมาณที่เหมาะสม

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 300,000 300,000 5,000,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บา้นเตาถ่าน หมู่ 7 ไปวดัภฮัูง ในการสัญจรไปมา ยาว1,700 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

130 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ จุดนา เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 7 300,000 300,000 300,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ กองช่าง

นายลาน  สุวรรณศรี  หมู่ที่ 7 พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร ในปริมาณที่เหมาะสม

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 300,000 300,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บา้นเตาถ่าน หมู่ 7 ในการสัญจรไปมา ยาว 500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

.สายบา้นนายวเิชียร  มันยังน้อย 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 300,000 500,000 500,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

บา้นเตาถ่าน หมู่ 7 ในการสัญจรไปมา ยาว 400 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สายบา้นนายสง่า  ดอกจันทร์ 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

131 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายบา้น 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

นายส าราญ สุขบติั ถึงหนองดง ในการสัญจรไปมา ยาว 660 เมตร จ านวนประชากร สะดวกยิ่งขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

132 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 8 เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

บา้นโนนสะอาด สายนานายทวี สุพร ยาว 520 เมตร จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

133 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง เพื่อเพิ่มเส้นทางในการสัญจร กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 8 สายรอบปา่ช้า ยาว 412 เมตร จ านวนประชากร

มีความพงึพอใจ

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 8 ในการสัญจรไปมา ยาว  100 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จุดบา้นนายวรีะพงษ ์ คนเพยีร 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

ถึงบา้นนางบญุมา 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 8 ในการสัญจรไปมา ยาว  200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จุดบา้นนายจ าลอง สังเกต 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 8 สายบา้นนางกรองแก้ว ไป ในการสัญจรไปมา ยาว  3,200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนองข่า 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

137 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

จากบา้นนายหลอด ถึงนา ในช่วงฤดูฝน ยาว  130 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

นายสวา่ง คนเพยีร ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 500,000 500,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 8 สายปา่ช้า ถึงนานายติ ในการสัญจรไปมา ยาว  600 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

139 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าหว้ยบงัอี่ 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 8 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

หมู่ 8 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สายบา้นนายทอก  ศรีวชิา 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

141 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสียจาก เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร 300,000 220,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

ส่ีแยกกลางบา้นถึงบา้นนางบญุมา ในช่วงฤดูฝน ยาว  130 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

ระริน  หมู่ที่ 8 ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 8 สายบา้นนายนิตร จ าป ีถึง ในการสัญจรไปมา ยาว  700 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สามแยกโรงเรียนบา้นโนนสะอาด 2 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

143 ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิส จุดนา เพื่อใหน้้ าใหลผ่านได้สะดวก หมู่ที่ 8 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง

นายประเทศ  พรธรรม หมู่ที่ 8 เปน็ทางระบายน้ าที่มั่นคง จ านวนประชากร เพยีงพอและทั่วถึง

มีความพงึพอใจ

144 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าหว้ยปง่ปอ 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 8 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

 หมู่ที่ 8 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 250,000 200,000 - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายหลังวดั ในการสัญจรไปมา ยาว  122 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(จุดบา้นนายธนาวฒิุ  สังเกต) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 209,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9สายบา้นนางวนัเพญ็ อุปพนัธ์ ในการสัญจรไปมา ยาว  98 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นนายวจิิตร  ยืนยง 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

147 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า จุดนานายทวี 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 9 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

อุปพนัธ ์ หมู่ที่ 9 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

148 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากหน้าศาลาประชาคม ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนายทว ีอุปพนัธ์ มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า

149 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากบา้นนายทว ี อุปพนัธ์ ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนางวนัเพญ็  อุปพนัธ์ มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า
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150 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว - - 300,000 300,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากบา้นนายสมใส ยืนยง ในช่วงฤดูฝน 500 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนายกา  นารีนุช มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า

151 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากบา้นนายกา นารีนุช ในช่วงฤดูฝน 200 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนายจันลี  พรมกัน มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า

152 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว - - 300,000 300,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากบา้นนางสาวณีิ ค านนท์ ในช่วงฤดูฝน 500 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนายธงชัย  ศรีสุข มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า

153 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว - - 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 9 จากบา้นนางก่ า  ชาธพิา ในช่วงฤดูฝน 400 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดลง เนื่องจาก

ถึงบา้นนายสุภาพ  รูปคม มีความพงึพอใจ มีทางระบายน้ า

154 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ หมู่ที่ 9 เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 9 - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมาณมคีวามพอเหมาะ กองช่าง

จุดนานางดวงจันทร์   ใจเอื้อ พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร และสามารถเกบ็กกัน้ า

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ไว้ใช้ในปริมาณที่

เหมาะสม
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155 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า หมู่ที่ 9 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 9 - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

จุดนานายกอน  ทบัแสง กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 250,000 700,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 9 สายไปหว้ยทรายรีสอร์ท ในการสัญจรไปมา ยาว  2,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

157 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายบา้นผู้ใหญ่เล่ือน ยืนยง ในการสัญจรไปมา ยาว  69 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นฉันท ์ ศรีสุข หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

158 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายบา้นนายจริง  โภคสวสัด์ิ ในการสัญจรไปมา ยาว  50 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

159 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายหน้าศาลาประชาคม ในการสัญจรไปมา ยาว  50 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ
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160 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายบา้นนางสาวณีิ ค านนท์ ในการสัญจรไปมา ยาว  500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นนายธงชัย  ศรีสุข หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

161 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายบา้นนางดวงจันทร์ ในการสัญจรไปมา ยาว  200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ใจเอื้อ หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ

162 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหว้ยจงอาง เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าไว้ใช้ตลอด กวา้ง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าไวใ้ช้ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม ทั้งปี ยาว 8 ม. จ านวนประชากร ตลอดป ีและเปน็การ

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง มีความพงึพอใจ แก้ไขปญัหาภยัแล้ง

163 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ หมู่ที่ 9 เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 9 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมาณมคีวามเหมาะสม กองช่าง

จุดนานายสมัครชัย  ศรีสุข พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร และสามารถเกบ็กกัน้ า

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เข้าดอนปู่ตา  หมู่ที่ 9 ในการสัญจรไปมา ยาว  60 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร 250,000 700,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ 9 สายข้างวดัไปมงคลยางพารา ในการสัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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166 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ จุดนา เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมาณมีความพอเหมาะ กองช่าง

นายเฉลิม  สังเกต หมู่ที่ 9 พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร และสามารถเก็บกักน้ า

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ได้ในปริมาณที่เหมาะสม

167 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ขนาดกลาง เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 9 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมาณมีความพอเหมาะ กองช่าง

จุดนานางทปูเทยีน ต่อฤทธิ์ พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร และสามารถเก็บกักน้ า

หมู่ที่ 9 ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ได้ในปริมาณที่เหมาะสม

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 500,000 500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ 1. การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอย 1 (หน้าบา้นนางลม  ชาธพิา) ในการสัญจรไปมา ยาว  578 เมตร จ านวนประชากร 2. ปญัหาฝุ่นละออง

หมู่ที่ 9 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ลดน้อยลง

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 500,000 500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ซอย 4 (หน้าบา้นนายประยูร ศรีสุข) ในการสัญจรไปมา ยาว  330 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 9 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร 200,000 - - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายหน้าบา้นนางสอน บญุเรืองนาม ในการสัญจรไปมา ยาว  86 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 9 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 500,000 500,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม (สายบา้น ในการสัญจรไปมา ยาว  400 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายประยูร - บา้นนายศรีสุพรรณ) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ 
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172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 5 เมตร - 500,000 500,000 - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 9 เหล่าต้นยม สัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายบา้นนายวจิิตร  ยืนยง) 2.ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

173 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 5 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

Cape Seal พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง สัญจรไปมาลดฝุ่นละอองและ ยาว 4,200 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

คุณภาพด้วยน้ ายางธรรมชาติ(น้ ายางพารา) ตามนโยบายของรัฐบาล หนา 0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

หมู่ที่ 9 (สายหว้ยทรายรีสอร์ท)

174 ก่อสร้างฝายสปริงเวย์ จุดนา เพื่อควบคุมปริมาณน้ าให้ หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมาณมีความพอเหมาะ กองช่าง

นายวจิิตร  ใจเอื้อ  หมู่ที่ 9 พอเหมาะและระบายน้ าใน จ านวนประชากร และสามารถเก็บกักน้ าได้

ปริมาณที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ในปริมาณที่เหมาะสม

175 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า จุดนานายวสัิญ 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 9 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

หตัผาลา  หมู่ที่ 9 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

176 ก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 9 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 5.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

สายนานางกาศ  นาโสก ไปบา้น สัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

นางสมไฉน  ค านนท์ หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ
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177 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. หมู่ 10 เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

จากปากทางคุ้มรุ่งอรุณ ไปบา้น ในช่วงฤดูฝน ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

หนองกระโซ่ ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

178 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 156,900 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายรอบปา่ช้า สัญจรไปมา ยาว  400 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

179 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายไปหนองสาธารณะ สัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

กุดม่วงไข่ หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

180 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง 1. เพื่อเพิ่มเส้นทางในการ กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทางในการสัญจร กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายข้างเมรุชั่วคราว สัญจรไปมา ยาว  1,000 เมตร จ านวนประชากร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

เส้นบา้นนายสุพล  ถึงวดัปา่สัก ในการสัญจรไปมา ยาว 1,180 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 10 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายรอบปา่ชุมชน ในการสัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 10 สายบา้นนายบญุเทยีม ในการสัญจรไปมา ยาว500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

184 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะทางยาว 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 10 จุดหน้าบา้นนางหนูร่ืนถึง ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

บา้นนายสงคราม มีความพงึพอใจ

185 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าแบบฝายน้ าล้น 1. เพื่อลดความรุนแรงของ หมู่ที่ 10 - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดการพงัทลาย กองช่าง

(ปากทางหว้ยกอก) หมู่ที่ 10 กระแสน้ า ลดการชะล้างพงั- จ านวนประชากร ของตล่ิง

บา้นบงัอี่ ทลายของตล่ิง มีความพงึพอใจ 2. มนี้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย ในการสัญจรไปมา ยาว 2,000 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายนานายต้อ) หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 5,000,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ - หมู่ที่ 5 ในการสัญจรไปมา ยาว 2,375 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นหนองกกเปลือย หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
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186 ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบสปริงเวย์ เพื่อใหน้้ าใหลผ่านได้สะดวก หมู่ที่ 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีทางระบายน้ าที่มั่นคง กองช่าง

หมู่ที่ 11 ข้ามหว้ยเค็งตอนล่าง เปน็ทางระบายน้ าที่มั่นคง จ านวนประชากร

จุดนานายหวาน  รูปคม มีความพงึพอใจ

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง ในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายบา้นนายเวช  เสนห่า) หนา  0.20 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

188 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นนายสมพงษ ์ ในช่วงฤดูฝน ยาว 350 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

วงศ์ประเทศ ถึงคลองส่งน้ า ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นนายทม  ในการสัญจรไปมา ยาว 30 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง ในการสัญจรไปมา ยาว 514 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

(สายข้างวดัเหล่าหลวงไปหว้ยเค็ง) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 500,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 ซอยลานมัน   ในการสัญจรไปมา ยาว 644 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 350,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที1่1บา้นเหล่าหลวง(สายข้างรพ.สต. ในการสัญจรไปมา ยาว 172 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บา้นเหล่าหลวง - บา้นนายอภชิาต) 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร 300,000 300,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบา้นนายเดือน  ถาเหง่า ในการสัญจรไปมา ยาว 71 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หมู่ที่ 11 2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

194 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร 300,000 150,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

สายบา้นนายบญุมี  หมู่ที่ 11 ในช่วงฤดูฝน ยาว 99 เมตค จ านวนประชากร ฤดูลดน้อยลง

ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

195 ก่อสร้างคลองระบายน้ าคสล. เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร - 500,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นนายบญุมา - ในช่วงฤดูฝน ยาว 350 เมตร จ านวนประชากร ฤดูฝนลดน้อยลง

โรงเรียนบา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน ลึก 0.65 เมตร มีความพงึพอใจ

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นนายอรุณ  สีมันตะในการสัญจรไปมา ยาว 645 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง
197 ก่อสร้างคลองระบายน้ าเสีย เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังลดลง กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นนายสุพล ถึง ในช่วงฤดูฝน ลึกเฉล่ีย 0.65 เมตร จ านวนประชากร
ถนนลาดยาง ยาว 200 เมตร มีความพงึพอใจ
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198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่ออ านวยความสะดวก กวา้ง 4.00 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที่ 11 สายบา้นพอ่หวาน  รูปคม ในการสัญจรไปมา ยาว 300 เมตร จ านวนประชากร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา  0.15 เมตร มีความพงึพอใจ ปญัหาฝุ่นละอองลดลง

199 ก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ต่อเติม เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ หมู่ที่ 1-11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่ในการประกอบ กองช่าง

ศาลาพกัญาติ ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา จ านวนประชากร พธิีกรรมทางศาสนา

ที่เหมาะสม มีความพงึพอใจ ที่เหมาะสม

200 ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บา้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบ หมู่ที่ 1 - 11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ การใช้งานของประปามี กองช่าง

ประปาหมู่บ้านและให้ประชาชน จ านวนประชากร อายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น

มีน้ าที่สะอาดใช้เพือ่อุปโภค-บริโภค มีความพงึพอใจ

201 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ หมู่ที่ 1 - 11 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง กองช่าง

อย่างเพยีงพอและทวัถึง จ านวนประชากร เพยีงพอและทั่วถึง

มีความพงึพอใจ

202 ก่อสร้างหอ้งอปพร.พร้อมที่จอดรถ เพื่อใหอ้ปพร. และชุดกู้ชีพ ก่อสร้างหอ้งอปพร. - - 150,000 - - ร้อยละ 60 ของ อปพรและชุดกู้ชีพ กองช่าง

ที่สถานที่ที่เหมาะสมในการ พร้อมที่จอดรถขนาด จ านวนประชากร มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ปฏบิติัหน้าที่ กวา้ง 3 ม.ยาว 7 ม. มีความพงึพอใจ ที่เหมาะสม

203 บอ่บ าบดัส่ิงปฏกิูล เพื่อใหม้ีสถานที่ในการทิ้งส่ิง บอ่บ าบดัส่ิงปฏกิูล - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานที่ในการทิ้งส่ิง กองช่าง

ปฏกิูลและเหมาะสมและ จ านวน 1 แหง่ จ านวนประชากร ปฏกิูลที่เหมาะสมและ

ถูกสุขลักษณะ มีความพงึพอใจ ถูกสุขลักษณะ
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204 ก่อสร้างส านักงานองค์การบริหาร เพื่อใหม้ีอาคารส านักงานที่ ก่ออาคารส านักงาน - - 15,000,000 15,000,000 - ร้อยละ 60 ของ มีอาคารสถานที่ กองช่าง

ส่วนต าบลหนองแวง เหมาะสม เปน็สัดส่วนส าหรับ อบต.จ านวน 1 หลัง จ านวนประชากร ที่เหมาะสมและ

ใหบ้ริการประชาชน มีความพงึพอใจ เปน็สัดส่วน

205 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง จัดท าระบบธนาคาร - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ปญัหาน้ าทว่มขังลดน้อย กองช่าง

น้ าใต้ดินครบทกุ จ านวนประชากร ลง

หมู่บา้น มีความพงึพอใจ

206 ต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การ- เพื่อใหม้ีสถานที่เพยีงพอและ ขนาดกวา้ง 2.9 เมตร 63,400 - - - - การต่อเติมเปน็ไปตาม มีหอ้งท างานที่เพยีงพอ กองช่าง

บริหารส่วนต าบลหนองแวง เปน็สัดส่วนในการปฏบิติังาน ยาว 4. เมตร แบบแปลนขอบอบต. และเปน็สัดส่วน

ในการปฏบิติังาน

207 ก่อสร้างปา้ยชื่อองค์การบริหารส่วน- เพื่อแสดงสถานที่ราชการที่ ปา้ยที่ท าการอบต. - 70,000 - - - ปา้ย เปน็ไปตาม สถานที่ราชการมีปา้ย กองช่าง

ต าบลหนองแวง ชัดเจน และเหมาะสมกับ ขนาด ยาว 6 เมตร แบบแปลนขอบอบต. ที่มีความเหมาะสม

สถานที่ราชการ สูง 2 เมตร และชัดเจน

208 ก่อสร้างประตูเล่ือนเหล็กทางเข้า เพื่อความปลอดภยัส าหรับ ประตูเหล็กเล่ือน - 25,000 - - - ประตูเล่ือนเหล็ก สถานที่ราชการมีความ กองช่าง

ส านักงานอบต. สถานที่ราชการ ยาว 7.00 เมตร เปน็ไปตามแบบ ปลอดภยัยิ่งขึ้น 

สูง 1.50 เมตร แปลนของอบต.

209 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหพ้ื้นที่ใช้สอยเพิ่ม เทลานคอนกรีต - 435,900 - - - ลานคอนกรีต เปน็ไป มีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่ม กองช่าง

มากขึ้นและลดปญัหา พื้นที่ใช้สอย 916.50 ตามแบบแปลนของ มากขึ้น

น้ าทว่มขังในช่วงฤดูฝน ตารางเมตร อบต.

งบประมาณ
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210 ก่อสร้างหอ้งเก็บของ เพื่อใหม้ีสถานที่ในการเก็บวสัดุก่อสร้างหอ้งเก็บของ - 309,000 100,000 - - หอ้งเกบ็ของเปน็ไป มีห้องเก็บของส าหรับเก็บ กองช่าง

อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ต่างๆ ตามแบบแปลนของ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ส านักปลัดฯ

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย อบต. ต่างๆให้เป็นระเบียบ

211 ทางคอนกรีตเชื่อมระหวา่งอาคาร เพื่อใหม้ีทางเดินคอนกรีตเชื่อม ก่อสร้างทางเดิน - - 22,000 - - ทางเดินคอนกรีต มีทางคอนกรีตเชื่อมระหว่าง กองช่าง

ส านักงานเดิมกับหอ้งน้ า ระหวา่งอาคารกับหอ้งน้ า ขนาดกวา้ง 4.80ม. เปน็ไปตามแบบแปลน อาคาร ที่เหมาะสม ส านักปลัดฯ

ยาว 14 ม. ของอบต.

212 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนใหส้ามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000 500,000 800,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ถนนได้รับการปรับปรุงให้ กองช่าง

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11 จ านวนประชากร สามารสัญจรไปมาได้อย่าง ส านักปลัดฯ

ปลอดภยั มีความพงึพอใจ สะดวกและปลอดภัย

213 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าหว้ยเค็ง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใข้ หมู่ที่ 7 - - 110,000 50,000 50000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรมากขึ้น จ านวนประชากร เกษตรมากขึ้น ส านักปลัดฯ

มีความพงึพอใจ
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                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

1 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 200,000 200,000 300,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หม้อแปลง  หมู่ที่ 1 สายไปนา เวลากลางคืน มีความ พร้อมหม้อแปลง จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายยับ  ผากา ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

2 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 200,000 200,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หม้อแปลง หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง เวลากลางคืน มีความ พร้อมหม้อแปลง จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

สายบา้นนายสถิตย์ ไปวดัภคู ามะอีด  ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

3 ขยายเขตไฟส่องทาง หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟส่องทาง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

4 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปนานางอ่อนศรี  จรูญกูล เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

5 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปนานายสมัย  ศรีกงเหนือ เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

6 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายนาค  วงัคะฮาด ถึง เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นนางรัชนี  พนัที ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

7 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนบา้นหนองแวงใหญ่ เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

8 ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมหม้อแปลง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปปา่ช้า หมู่ที่ 1 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

9 ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส จาก เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 1 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

รพ.สต.บา้นหนองแวง  ถึงวดั เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

สวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 1 ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

10 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายเหลา  ค านนทถ์ึง เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นนายเทพ  สอนการ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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งบประมาณ



                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

11 ขยายหม้อแปลงไฟฟา้ หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

คุ้มตะวนัออก เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

12 ขยายหม้อแปลงไฟฟา้ หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายโรงงานหย่าไท ้ไปบา้นหนองข่า เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

13 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมหมอ้แปลง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายลานยางนติติยา ไปส่ีแยก เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นนายศุภชัย  ไชยสัจ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

14 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายโรงเรียนแวงใหญ่พทิยาสรรค์ไป เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

วดัภมูค ามะอีด ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

15 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ขยายเขตไฟฟา้ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายนานายกลัยาไปนานายชาติณรงค์ เวลากลางคืน มีความ แรงต่ า จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

งบประมาณ
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

16 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายสมพงษ ์ไปหมู่ที่ 6 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นโนนก่อ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

17 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 200,000 200,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

นายสังวาล ไปบา้นนายรุ่งโรจน์ เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

หมู่ที่ 2 ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

18 ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส ภายใน เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

19 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายข้างวดัคามวาสี ไปหมู่ที่ 3 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

20 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 2 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

ไปหมู่ที่ 5 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

งบประมาณ
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

21 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 3 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายสวนยางนายแดง  ศรีวชิา ไป เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นานายเลียง  ศรีวชิา ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

22 ขยายเขตไฟฟา้ส่องทาง หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 3 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายนาย มนแข็ง ถึงสามแยก เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

จ านวน 3 จุดพร้อมสายพาด ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

23 ขยายเขตไฟฟา้ส่องทาง หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 3 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายถาวร  ศรีวชิา ถึงวดั เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

หนองกระโซ่ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

24 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าไป เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 3 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หว้ยทราย หมู่ที่ 3 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

25 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 4 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายผ่อง ไปหมู่ 10 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นบงัอี่ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

26 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 4 สาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 4 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของจ านวน ประชาชนสัญจรเวลากลางค้น กองช่าง

บา้นนางนยิาย ถึงทางเข้าบา้นน้ าเที่ยง เวลากลางคืน มีความปลอดภัยขึ้น ประชากรมีความพึงพอใจ  มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

27 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 4 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

จากบา้นนายกัลยา  ศรีสุขถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายธงชัย  อ่างแก้ว ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

28 ติดต้ังไฟฟา้ส่องทางแยกถนน เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 4 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

ลาดยาง บา้นนายเดช ถึงหลังบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายโยธนิ  สารรัตน์  หมู่ที่ 4 ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

29 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

นายบวัทอง ถึงปา่ท าเล  หมู่ที่ 4 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

30 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปปา่ช้า เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

31 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายปู่ตา เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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งบประมาณ



                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

32 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายนาดง ถึงบา้นนายสมศรี เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

33 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

รอบหนองหวัลิง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

34 ขยายเขตไฟส่องทาง หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

จุดหน้าบา้นนายอ่อนศรี  ภมูลา เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

35 ขยายเขตไฟส่องทาง หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

จุดหน้าบา้นนายเสถียร  ศรีสุข เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

36 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายสมพงษ ์ ไปบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายจิระ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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งบประมาณ



                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

37 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายฉลาด สุริยะวงค์ เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ไปบา้นนางค าพนัธ ์ สุวรรณเพช็ร ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

38 ขยายเขตไฟส่องทาง  หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายวดัเทพรัตนมงคล ถึง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

คุ้มหว้ยทราย 5 จุด ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

39 ขยายเขตไฟส่องทาง  หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนางศรารัตน์ ลุนลิลา เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ถึงบา้นนายโยธนิ  จ านวน 3 จุด ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

40 ขยายเขตไฟส่องทาง  หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายยุพนิ  ยืนยง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ถึงบา้นนางเกี้ยง บญุมา จ านวน 2จุดปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

41 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

นายตัน บญุเรืองนาม ถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายแตก หมู่ที่ 6 ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

42 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  สายไปนา เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

แม่ปาน  หมู่ที่ 6 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

43 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

จากวดัสมานสังฆวเิวก ถึงนา เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายสยาม  ประทมุชัย ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

44 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 7 - 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายสง่า ถึงโรงเรียน เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

บา้นโค้งส าราญ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

45 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 7 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนางอ าพร เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

46 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 7 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปหว้ยเค็งตอนบน เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

งบประมาณ
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

47 ติดต้ังไฟฟา้ส่องทาง หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 7 - 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายวเิศษ เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

48 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมติดต้ัง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 7 - 300,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หม้อแปลง หมู่ที่ 7 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

สายขึ้นวดัภฮัูง ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

49 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายบษุบา สุกุล ถึง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นานายวไิล  ดีดวงพนัธ์ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

50 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หม้อแปลง สายปา่ช้า ไปนานายติ เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

คนเพยีร หมู่ที่ 8 ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

51 ติดต้ังไฟฟา้ส่องทาง หมู่ที่ 8 สายบา้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรเวลากลางค้น กองช่าง

นายนดิ ศรีวิชา - บา้นนายนติร จ าปี เวลากลางคืน มีความปลอดภัยขึ้น จ านวนประชากร  มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

มีความพงึพอใจ

52 ติดต้ังไฟฟา้ส่องทาง หมู่ที่ 8 สายบา้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของจ านวน ประชาชนสัญจรเวลากลางค้น กองช่าง

นายบษุบา สุกลุ ถึง สวนยางก านนั เวลากลางคืน มีความปลอดภัยขึ้น ประชากรมีความพึงพอใจ  มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

53 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายนานายสิทธิ ์ถึงส่ีแยกลานมัน เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

เทพพทิกัษ ์ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

54 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายทองใส สุพร ถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายนิรภพ  สุพร ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

55 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนบา้นโนนสะอาด 2 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ถึงนายไขแสง ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

56 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 8 จากบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายสิทธิ ์ถึงนางหนู  กาฬจันทร์ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

57 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

การเกษตร หมู่ที่ 8 จากนานางแต่ง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ถึงสวนยางนายบญุทนั  สุพร ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

58 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนางกรองแก้ว-นายผัน ย้นยงเวลากลางคืน มีความ ประชากรมีความพึงพอใจ กลางคืน มีความปลอดภัย
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งบประมาณ



                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

59 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที5่ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

จากบา้นโนนสะอาดถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

หนองกกเปลือย ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

60 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู๋ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 9 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายนานายหวาง ถึงนานายประยูร เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ศรีสุข ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

61 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อมหมอ้แปลง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 9 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หมู่ที่ 9 สายหลังวัดเหล่าต้นยม เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

(จุดบา้นนายธนาวุฒิ  สังเกตุ) ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

62 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากนานาย เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

ทนัเวลา ถึงนานายสมัครชัย หมู่ที่ 9 เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

63 เพิ่มหม้อแปลงไฟฟา้ จ านวน เพื่อแก้ไชปญัหาไฟฟา้ตก หมู่ที่ 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิต กองช่าง

2 หม้อ หมู่ที่ 9 เนื่องจากจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ประจ าวัน เพียงพอ และ

และการใช้ไฟฟา้เพิ่มมากขึ้น มีความพงึพอใจ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกบ่อย

64 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 9 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ60ของจ านวน ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายลานยางมงคล-บ้านนายสมใจ ผิวข า เวลากลางคืน มีความ ประชากรมีความพึงพอใจ กลางคืน มีความปลอดภัย

งบประมาณ
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

65 ขยายเขตไฟส่องทาง หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

คุ้มซ าบาย (ติดถนนชยางกูร) เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

66 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 10 - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายสวนยางนายสุพล สงวนสิทธิ์ เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

67 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งเกาะกลางถนน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั ติดต้ังไฟฟา้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

ชยางกูร  หมู่ที่ 10 ในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน ส่องสวา่ง จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

มีความพงึพอใจ มากชึ้น

68 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 10 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายชุน ถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นางฉววีวรณ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

69 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 10 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายไปที่พกัสงฆ์ (คุ้มตะวนัสีทอง) เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น
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งบประมาณ



                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

70 ติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายข้างวัดเหล่าหลวง(ด้านตะวันออก) เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

71 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายบา้นนายเวช  เสน่หา เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

72 ติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายข้างโรงเรียนบา้นเหล่าหลวง เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

เตาถ่าน ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

73 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า พร้อมติดต้ัง เพื่อแก้ไชปญัหาไฟฟา้ตก หมู่ที่ 11 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิต กองช่าง

หม้อแปลงไฟฟา้ จากหมู่ที่ 11 ถึง เนื่องจากจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ประจ าวัน เพียงพอ และ

หมู่ที่ 5 และการใช้ไฟฟา้เพิ่มมากขึ้น มีความพงึพอใจ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกบ่อย

74 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งเกาะกลางถนน เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟา้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในชีวิต กองช่าง

ชยางกูร  หมู่ที่ 11 เวลากลางคืน มีความ ส่องสวา่ง จ านวนประชากร ประจ าวัน เพียงพอ และ

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกบ่อย
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                                               1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

75 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าหมอ้หมอ้แปลง เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

หมู๋ที่ 11 ซอยลานมัน เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

76 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายอ่างเก็บน้ าหว้ยเค็ง ถึงบา้น เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

นายแปลง  หนองเปด็ ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

77 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายหน้าบา้นนายทรง  จันปุ่ม เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

78 ติดต้ังหม้อแปลง หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับการติดต้ังไฟฟา้ หมู่ที่ 5 - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีหม้อแปลง เพื่อรองรับ กองช่าง

หน้าบา้นนายกัณหา บญุเรืองนาม แรงต่ า จ านวนประชากร การติดต้ังไฟฟ้าแรงต่ า

มีความพงึพอใจ

79 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไปมา หมู่ที่ 5 - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาเวลา กองช่าง

สายรอบวดั เวลากลางคืน มีความ จ านวนประชากร กลางคืน มีความปลอดภัย

ปลอดภยัยิ่งขึ้น มีความพงึพอใจ มากชึ้น

งบประมาณ
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                                                              1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                                                                1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองการศึกษา)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ปกูระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับเด็ก ปกูระเบื้องอาคาร - - 44,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน สถานที่ส าหรับเด็ก กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปฐมวยัที่เหมาะสม เอนกประสงค์ กวา้ง เด็กก่อนวยัเรียน ปฐมวัยมีความเหมาะสม กองการศึกษาฯ

12 ม. ยาว 15.40ม. ได้รับประโยชน์

2 ก่อสร้างหอ้งครัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ หอ้งครัว - - 100,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน สถานที่ในการประกอบ กองช่าง

ต าบลหนองแวง ประกอบอาหารที่ถูก ขนาด3x5 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน อาหารถูกสุขลักษณะ กองการศึกษาฯ

สุขลักษณะ ได้รับประโยชน์

3 ก่อสร้างอาคารเรียน  ศูนย์พฒันา เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ อาคารเรียน - - 500,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีสถานที่ในการดูแล กองช่าง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง ดูแลเด็กปฐมวยัที่เหมาะสม ขนาด6x9 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน เด็กปฐมวยัที่เหมาะสม กองการศึกษาฯ

และเพยีงพอ ได้รับประโยชน์ และเพยีงพอ

4 ก่อสร้างร้ัว ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ก่อสร้างร้ัวความยาว - 260,000 150,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

ต าบลหนองแวง มีร้ัวแนวเขตที่ชัดเจน รวม 100 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน มีร้ัวรอบที่ชัดเจนและเกิด กองการศึกษาฯ

สูง 1.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ความปลอดภัยส าหรับเด็ก

5 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต ศูนย์พฒันา เพื่อใหม้ีพื้นที่ในการดูแล เทพื้นคอนกรีต - - 150,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน สถานนที่ในการดูแลเด็ก กองช่าง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง เด็กปฐมวยัที่เหมาะสม เด็กก่อนวยัเรียน มีความเหมาสม กองการศึกษาฯ

ได้รับประโยชน์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

6 ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับเด็กนักเรียน เพื่อใหม้ีหอ้งน้ าส าหรับเด็ก หอ้งน้ า - - 40,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีหอ้งน้ าเพยีงพอและ กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ที่เพยีงพอและถูกสุขลักษณะ เด็กก่อนวยัเรียน ถูกสุขลักษณะ กองการศึกษาฯ

ได้รับประโยชน์

7 ปกูระเบื้องลานกิจกรรมอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม พื้นที่ปูกระเบื้อง กว้าง - 131,000 - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 8 เมตร ยาว 29 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนทีก่องการศึกษาฯ

ที่เหมาะสมและสวยงาม เสริมคอนกรีต 48 ตร.ม. ได้รับประโยชน์ เหมาะสมและสวยงาม

8 ก่อสร้างซุ้มที่พกัส าหรับผู้ปกครอง เพื่อให้มีสถานที่ในการต้อนรับ ก่อสร้างที่พักส าหรับ - 50,000 50,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีสถานที่ในการต้อนรับ กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการที่ ผู้ปกครองขนาด เด็กก่อนวยัเรียน ผู้ปกครองทีมาติดต่อราชการ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 x 2.5 เมตร ได้รับประโยชน์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9 ก่อสร้างหลังคาทางเข้าหอ้งน้ าศพด. เพื่อป้องกันทางเดินล่ืน เนื่องจาก ก่อสร้างหลังคาขนาด - 30,000 - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน เด็กมีความปลอดภยั กองช่าง

ต าบลหนองแวง เวลาฝนตก และอาจเกิดอันตราย  กว้าง 3.60 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน ยิ่งขึ้น กองการศึกษาฯ

ต่อเด็กก่อนวัยเรียนได้ ยาว 5 เมตร (2 จุด) ได้รับประโยชน์

10 กอ่สร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารหนึ่งเพื่อป้องกันทางเดินล่ืน เนื่องจาก ขนาด 3.00 เมตร - 50,000 - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน เด็กมีความปลอดภยั กองช่าง

กับอาคารเอนกประสงค์ เวลาฝนตก และอาจเกิดอันตราย ยาว 20.00 เมตร เด็กก่อนวยัเรียน ยิ่งขึ้น กองการศึกษาฯ

ต่อเด็กก่อนวัยเรียนได้ ได้รับประโยชน์
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โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

11 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหม้ีสถานที่ ส าหรับ อาคารเรียน - - 2,557,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน สถานที่ในการดูแลเด็ก กองช่าง

ต าบลหนองแวง เด็กก่อนวยัเรียน ที่เหมาะสม ตามแบบกรมส่งเสริม เด็กก่อนวยัเรียน ปฐมวยั มีความเพยีงพอ กองการศึกษาฯ

และเพยีงพอ การปกครองท้องถิ่น ได้รับประโยชน์ และเหมาะสม

12 ก่อสร้างหอ้งน้ า ณ ศูนย์พฒันา เพื่อศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มี หอ้งน้ าขนาด 82,000 - - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีหอ้งน้ าไวบ้ริการ กองช่าง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง หอ้งน้ าไวบ้ริการผู้ปกครอง 2.25 x 3.00 ม. เด็กก่อนวยัเรียน ผู้ปกครองและผู้มาตรวจ กองการศึกษาฯ

และผู้ที่มาตรวจเยี่ยมศพด. ได้รับประโยชน์ เยี่ยมเพิ่มขึ้น

13 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น บอ่ทราย เพื่อใหเ้ด็กมีสถานที่ในการ ขนาด 6 x 5 ม. 16,000 - - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน เด็กมีสถานที่ในการเสริม กองช่าง

ณ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล- เสริมพฒันาการที่เหมาะสม เด็กก่อนวยัเรียน พฒันาการที่เหมาะสม กองการศึกษาฯ

หนองแวง ได้รับประโยชน์

14 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนมี ขนาด 15 x 15.60 เมตร 500,000 - - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน เด็กก่อนวยัเรียนมีสถานที่ กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง สถานที่ในการรับประทาน เด็กก่อนวยัเรียน ใช้ในการรับประทานและกองการศึกษาฯ

และท ากิจกรรมอื่นๆ ได้รับประโยชน์ ท ากิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น

15 ก่อสร้างปา้ยชื่อศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหม้ีปา้ยบอกสถานที่ จัดท าปา้ยขนาดกว้าง 40,000 - - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีปา้ยบอกสถานที่ กองช่าง

ต าบลหนองแวง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอย่าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. เด็กก่อนวยัเรียน อย่างชัดเจนและสวยงามกองการศึกษาฯ

ชัดเจน สวยงาม สูง 3.00 ม. ได้รับประโยชน์
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16 ถมดินศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ ถมดินจ านวน 3 จุด 74,000 - - - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีสถานที่ในการจัด กองช่าง

หนองแวง กิจกรรมของเด็กก่อนวัยเรียน ปริมาณดิน 750 ลบ.ม. เด็กก่อนวยัเรียน กิจกรรมเพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

ได้รับประโยชน์

17 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต ราวเหล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เทพื้นคอนกรีต ปรับพื้น - - 110,000 - - ร้อยละ 60 ของจ านวน มีสถานที่ในการดูแล กองช่าง

บนัไดและปกูระเบื้อง ศพด.ต าบล เด้กเล็กให้มีความเหมาสม และ ทางเชื่อม ก่อสร้างบันได เด็กก่อนวยัเรียน เด็กก่อนวยัเรียนที่ กองการศึกษาฯ

หนองแวง ปลอดภยั ปรับพื้นที่ทางเชื่อม ได้รับประโยชน์ เหมาะสมและปลอดภยั
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