
                               2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพ่ือเช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 (สำยบ้ำนนำยเนำว์ ถึง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

บ้ำนนำยสม ศำสตรำชัย) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

2 ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ท่ี 1 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,184,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยหน้ำรร.บ้ำนหนองแวงใหญ่ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  450 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงส่ีแยกบ้ำนนำยศุภชัย ไชยสัจ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำนนำงกรม  ผำกำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงนำนำงบุดดี  อุทำวงศ์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 6.00 เมตร 3,398,000 3,398,000 3,398,000 3,398,000 3,398,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยข้ำงวัดสว่ำงอำรมณ์ - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,022 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

วัดสมเด็จ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยข้ำงโรงเรียนแวงใหญ่- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,450 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พิทยำสรรค์ - ส่ีแยกวัดภูค ำมะอีด 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยหน้ำโรงเรียนแวงใหญ่- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,100 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พิทยำสรรค์ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

7 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 3.00 เมตร 1,578,000 1,578,000 1,578,000 1,578,000 1,578,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยคลองชลประทำนไป ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ดอนเจ้ำปู่ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

8 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,426,000 4,426,000 4,426,000 4,426,000 4,426,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยถนน มห. 3009 - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  2,147 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนองแสง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

9 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 6.00 เมตร 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยหลังวัดสว่ำงอำรมณ์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  245 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง สำยบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  104 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำยเนำว์ ถึงบ้ำนนำยบัน หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 3.00 เมตร 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี1สำยบ้ำนนำยอ ำนำจ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 90 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำมเสำร์ ถึงบ้ำนนำงบุญหนำ สุพร 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

12 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 (สำยไปป่ำช้ำ) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

13 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสียคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำรำงระบำย- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ลดปัญหำน้ ำท่วมขัง กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 จำกหน้ำบ้ำนนำยวิลัยถึง ในช่วงฤดูฝน น้ ำเสีย จ ำนวนประชำชน เพรำะมีรำงระบำยน้ ำ

ป่ำช้ำ ได้รับประโยชน์
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำนนำงสำวิตรี ถึง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,300 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนนำยยับ  ผำกำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

15 ก่อสร้ำงถนนคันดินล้อมรอบป่ำช้ำ 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง สัญจรไปมำ ยำว  300 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

16 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยสวนนำยไพวัลย์ ถ่ินมุกดำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  245 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ไปสวนนำยสุดตำ  อำจวิชัย 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

17 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำนนำยนำค  วังคะฮำดในกำรสัญจรไปมำ ยำว  90 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

18 ก่อสร้ำงถนนสะพำนข้ำมคลองส่งน้ ำ 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก สะพำน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 (นำนำยสันติ - นำยำยอุ่น- ในกำรสัญจรไปมำ จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

นำนำงสำวสำวิตรี) 2. ช่วยลดระยะเวลำกำร ได้รับประโยชน์ ลดระยะเวลำกำร

เดินทำง เดินทำง
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

19 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 631,000 631,000 631,000 631,000 631,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี1 สำยบ้ำนนำงจ ำปี คนเพียร ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 300 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงบ้ำนนำยไพวัลย์  ไชยสัตย์) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

20 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 1 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

สำยนำนำยเหรียญ  ยุติธรรม สัญจรไปมำ ยำว  1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

21 ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ หมู่ท่ี 1 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ ก่อสร้ำงฝำย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

จ ำนวน 4 จุด คือนำนำยยับ ผำกำ กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพัง- ฝำยชะลอน้ ำ จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

นำนำยรัตน์ มักทองหลำง , ทลำยของตล่ิง จ ำนวน 4 จุด ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

นำนำยนำ หลักทองค ำและ 2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

นำนำงอุบล  ช่ำงทองมะดัน

22 ก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์ด หมู่ท่ี 1 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ ก่อสร้ำงบล็อคคอน- 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

จำกนำนำยสมร  ผำกำ ถึง กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพัง- เวิร์ด จ ำนวน 1 จุด จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

นำนำยแพง  ผำกำ ทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

23 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำรำงระบำย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงทอง เปอร์ชัย ถึง ในช่วงฤดูฝน น้ ำเสีย จ ำนวนประชำชน เหมำะสม และลด

รพ.สต.บ้ำนหนองแวง ได้รับประโยชน์ ปัญหำน้ ำท่วมขัง

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  870 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยข้ำงรพ.สต.บ้ำนหนองแวง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 631,000 631,000 631,000 631,000 631,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

ไปบ้ำนนำยนงค์คำร สำยม่ัน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  300 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หมู่ท่ี 1 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

26 ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ จุดนำ 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ นำนำยรัตน์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

นำยรัตน์  มักทองหลำง  และ กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพัง- นำนำยนำ จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

นำนำยนำ หลักทองค ำ หมู่ท่ี 1 ทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1  (สำยบ้ำนนำยส่ำ ยืนยง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  180 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนนำงทองม้วน  แสงศรี) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

28 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำ  จุดนำนำยยับ 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ นำนำยยับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

ฝำกำ หมู่ท่ี 1 กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

29 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 7,890,000 7,890,000 7,890,000 7,890,000 7,890,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยไปวัดค ำมะอีด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  3,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงห้วยบังอ่ี 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

30 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  71 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยบ้ำนนำยสมภำพ  ผำกำ) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

31 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(ทำงเข้ำวัดสมเด็จ - นำนำยใส) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

32 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยหน้ำโรงเรียนแวงใหญ่- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พิทยำสรรค์ - หนองแสง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

33 ก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู่ท่ี 1 3,719,600 3,719,600 3,719,600 3,719,600 3,719,600 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

บ้ำนหนองแวง อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง บ้ำนหนองแวง จ ำนวนประชำชน เพียงพอและท่ัวถึง

(แบบบำดำลขนำดใหญ่) ได้รับประโยชน์

34 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยหน้ำโรงเรียนแวงใหญ่- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พิทยำสรรค์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

35 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 ถนนสำย มห 3009 - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 120 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนนำงอุ่น  หอมหวน 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

36 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

จำกหมู่ท่ี 2 สำยบ้ำนนำยอินแปลง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 120 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ยืนยง - บ้ำนนำยสมัย  ยืนยง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

37 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

จำกหมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนนำยพัฒน์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 180 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ศรีวิชำ ถึงบ้ำนนำยรุ่งโรจน์ ผิวข ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

38 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2 จำกนำค ำปำอีด สัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

ถึงหนองมันปำถึงหนองแสง หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

39 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

จำกหมู่ท่ี 2 - หมุ่ท่ี 5 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยนำนำยร้อย) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

40 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2 สำยนำนำยบรรเทำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ใจตรง ถึงแยกหนองแสง ดำนมะออม หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

41 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ (สำยข้ำงวัด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

คำมวำสี - ป่ำชุมชน) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

42 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ (ซอยแยก ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนองส้มโฮง ถึงทำงแยกไปป่ำชุมชน) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

43 ก่อสร้ำงถนนคันดิน เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2 จำกหนองแสง สัญจรไปมำ ยำว 730 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

ไปนำนำยเนำว์ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

44 ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมห้วยทรำย เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร สะพำน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ เพ่ือให้กำรสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 ถึงหมู่ท่ี 3 เพ่ือลดระยะเวลำในกำร 1 แห่ง จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึนและประหยัด

เดินทำง ได้รับประโยชน์ เวลำในกำรเดินทำง

45 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,646,000 2,646,000 2,646,000 2,646,000 2,646,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,300 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยบ้ำนนำยสมพงษ์  ศรีสุข) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

46 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 6.00 เมตร 9,460,000 9,460,000 9,460,000 9,460,000 9,460,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

จำกหมู่ท่ี 2 ถึงหมู่ท่ี 6 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 3,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

47 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ (สำยหลัง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  958 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

โรงเรียนหนองข่ำประชำอุทิศ) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

48 ก่อสร้ำงถนนคันดินเข้ำพ้ืนท่ีกำร เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

เกษตรจำกนำนำยไพถึงนำ สัญจรไปมำ ยำว  400 เมตร จ ำนวนประชำชน

นำยชัย  หมู่ท่ี 2 หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

49 ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ท่ี 2 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ ก่อสร้ำงบล็อคคอน- 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

คลองนำดง กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพัง- เวิร์ส 1 จุด จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

ทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

50 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 233 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยปำกทำงวัดสมเด็จไปป่ำช้ำ) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

51 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ก่อสร้ำงรำงระบำย- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 ในช่วงฤดูฝน น้ ำเสีย จ ำนวนประชำชน เหมำะสม และลด

ได้รับประโยชน์ ปัญหำน้ ำท่วมมขัง

52 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2  ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยนำนำยธรรมนิตย์  ยืนยง หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

53 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2  ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 900 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยนำนำยมำนิตย์ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

54 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2  สำยนำนำยปรีชำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงทำงแยกนำนำยอนันต์  ศรีสุข หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

55 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 สำยนำนำยวิเชียร ค ำม่ัน - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 3,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำนำยสิทธินนท์  คัชวำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

56 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เกษตร หมู่ท่ี 2  สำยสวนนำยสฤษด์ิ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงสวนนำยหุน  ศรีสุข หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

57 ก่อสร้ำงประตูน้ ำคลองนำดง เพ่ือให้มีกำรกักเก็บน้ ำและ ก่อสร้ำงประตูน้ ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีกำรกักเก็บน้ ำและ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2  ระบำยน้ ำเข้ำออกได้อย่ำง ขนำดกว้ำง จ ำนวนประชำชน ระบำยน้ ำเข้ำออก

เหมำะสม 4 เมตร ได้รับประโยชน์ ได้อย่ำงเหมำะสม

58 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 สำยนำเหล่ำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,250 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

59 ก่อสร้ำงประตูน้ ำคลองนำค ำปำอีด เพ่ือให้มีกำรกักเก็บน้ ำและ ก่อสร้ำงประตูน้ ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีกำรกักเก็บน้ ำและ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2  ระบำยน้ ำเข้ำออกได้อย่ำง ขนำดกว้ำง จ ำนวนประชำชน ระบำยน้ ำเข้ำออก

เหมำะสม 4 เมตร ได้รับประโยชน์ ได้อย่ำงเหมำะสม

60 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 สำยรอบป่ำชุมชน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

61 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,885,000 2,885,000 2,885,000 2,885,000 2,885,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยนำนำยนำค พันธ์ุดวง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,417เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงหน้ำวัดป่ำสัก 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

62 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยสวำท อำษำจิตร ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึง สวนยำงนำงล ำพันธ์  ยืนยง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

63 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 (สำยข้ำงวัดหนองกระโซ่ - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ทำงโค้งไปไก่ใหญ่) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

64 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 (สำยรอบป่ำชุมชน) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

65 ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ ขยำยเขตประปำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

จำกบ้ำนนำยมนเทียนทัน ไป อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง หมู่บ้ำน จ ำนวนประชำชน เพียงพอและท่ัวถึง

บ้ำนนำยสมปอง  อำษำจิตร ได้รับประโยชน์
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

66 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยบุญน ำ  ศรีวิชำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 63 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ไปบ้ำนนำยณรงค์  นำมกูล 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

67 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร กว้ำง 4 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

สำยไปหนองวังเวิน ยำว 170 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

68 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยกง  ศรีวิชำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 265 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ไปนำนำยนำม  ค ำนนท์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

69 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5 เมตร 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยไปห้วยทรำย ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 900 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

70 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4 เมตร 1,893,000 1,893,000 1,893,000 1,893,000 1,893,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 จำกแยกสวนยำงนำยแดง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 900 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ศรีวิชำ ไปนำนำยเลียง  ศรีวิชำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

71 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 ทำงเข้ำ 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ กำรสัญจรไปมำมีควำม กองช่ำง

ฝำยสปริงเวย์ห้วยทรำยและแยกไป ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

ห้วยทรำย หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5 เมตร 526,000 526,000 526,000 526,000 526,000 ร้อยละ 60 ของ กำรสัญจรไปมำมีควำม กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยมนเทียนทัน - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

บ้ำนนำยแอ้น  ศรีวิชำ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

73 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย หมู่ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำร ก่อสร้ำง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

ซอยบ้ำนนำยทนัน  ทนทำน ระบำยน้ ำและลดปัญหำ รำงระบำยน้ ำ จ ำนวนประชำชน เหมำะสม ลดปัญหำ

น้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ควำมยำว 500 ม. ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

74 ขยำยเขตประปำ เข้ำป่ำช้ำชุมชน เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำประปำ ขยำยเขตประปำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำประปำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 ใช้อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง หมู่ท่ี 3 จ ำนวนประชำชน ใช้อย่ำงเพียงพอท่ัวถึง 

ได้รับประโยชน์

75 ก่อสร้ำงสนำมกีฬำเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชำชนมีสถำน ท่ีสำธำรณะ หมู่ท่ี 3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถำนท่ีออกก ำลังกำย กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 ในกำรออกก ำลังกำยท่ี จ ำนวนประชำชน ท่ีเหมำะสม

เหมำะสม ได้รับประโยชน์
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

76 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยมนเทียนทัน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงนำนำยแซว  บุญเรืองนำม 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

77 ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ ขยำยเขตประปำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

จำกบ้ำนนำยมนเทียนทัน ไปนำ อย่ำงท่ัวถึง หมู่บ้ำน จ ำนวนประชำชน ท่ัวถึง

นำยเล  อำษำจิตร ได้รับประโยชน์

78 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำห้วยทรำย เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 อย่ำงท่ัวถึงและมีน้ ำใช้ใน จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวนประชำชน ท่ัวถึง และมีน้ ำใช้ใน

ฤดูแล้ง ได้รับประโยชน์ ช่วงฤดูแล้ง

79 ก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู่ท่ี 3 2,626,300 2,626,300 2,626,300 2,626,300 2,626,300 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

บ้ำนหนองกระโซ่ อย่ำงเพียงพอและทัวถึง บ้ำนหนองกระโซ่ จ ำนวนประชำชน เพียงพอและท่ัวถึง

(แบบบำดำลขนำดใหญ่) ได้รับประโยชน์

80 ซ่อมแซมคลองส่งน้ ำ หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู่ท่ี 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

บ้ำนหนองกระโซ่ เพ่ือกำรเกษตรอย่ำง จ ำนวนประชำชน เกษตร และเล้ียงสัตว์

เพียงพอและท่ัวถึง ได้รับประโยชน์

- 70 -

งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

81 ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น หมู่ท่ี 3 เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของ หมู่ท่ี 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ฝำยน้ ำล้นได้รับกำร กองช่ำง

บ้ำนหนองกระโซ่ ฝำยน้ ำล้น ให้ใช้นำนย่ิงข้ึน จ ำนวนประชำชน ซ่อมแซมให้มีอำยุ

ได้รับประโยชน์ กำรใช้งำนนำนย่ิงข้ึน
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งบประมาณ



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

82 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสียคสล. เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำร คลองระบำยน้ ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

หม่ท่ี 4 จำกแยกร้ำนเซเว่นเดย์ ระบำยน้ ำและลดปัญหำ ควำยำว 500 ม. จ ำนวนประชำชน เหมำะสม ลดปัญหำ

ถึงสำมแยกทำงไปป่ำช้ำสำธำรณะ น้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

83 ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้อมลูกรัง เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยรอบป่ำช้ำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

84 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,952,900 2,952,900 2,952,900 2,952,900 2,952,900 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยหลังโรงเรียนป่งแดง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,450 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

วิทยำคม 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

85 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงจัน ถึงนำนำยบุญมี ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

86 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 2,035,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำย (สำยไปป่ำชุมชน) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

87 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยบ้ำนนำยผ่องไป ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนบังอ่ี 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

88 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยนำค ำเสียด -  ห้วยทรำยในกำรสัญจรไปมำ ยำว  2,660 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

89 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,472,000 1,472,000 1,472,000 1,472,000 1,472,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยบ้ำนฮ้ำง - สวนยำง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำยเพียร 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

90 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยหน้ำโรงเรียนป่งแดง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สวนนำยวิเศษ  ยืนยง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

91 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยหน้ำโรงเรียนป่งแดง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  50 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สวนนำยแดง  ค ำนนท์ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

งบประมาณ
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

92 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 สำยนำดง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  3,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

93 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,524,000 2,524,000 2,524,000 2,524,000 2,524,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 สำยป่ำช้ำถึงหนองแสง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

94 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 สำยรอบวัด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  326 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

95 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 400 เมตร 2,544,800 2,544,800 2,544,800 2,544,800 2,544,800 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 สำยนำเหล่ำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,250 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

96 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 รอบหนองหัวลิง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  616 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ

- 74 -



                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

97 ก่อสร้ำงหอถังประปำและขยำย เพ่ือให้มีน้ ำใข้เพ่ือกำรเกษตร ประมำณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ มีน้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตร กองช่ำง

ท่อเมนต์ประปำเพ่ือกำรเกษตร อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน อย่ำงเพียงพอและ

หมู่ท่ี 5 ได้รับประโยชน์ ท่ัวถึง

98 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 (สำยไปดอนปู่ตำ) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

99 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยนำดง เช่ือมต่อเขตเทศบำล ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,483 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

ต ำบลค ำอำฮวน หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

100 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 3,839,000 3,839,000 3,839,000 3,839,000 3,839,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 ไปหมู่ท่ี 2 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,460 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

101 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 5 เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร กว้ำง 4.00 เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

จำกนำนำยรำช ถึงนำนำยหล่อ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน

หนำ 0.20 เมตร ได้รับประโยชน์
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

102 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองกกเปลือย ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,368 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยไปวัดป่ำนำดง) ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

103 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 477,000 477,000 477,000 477,000 477,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยสวนยำงนำงดวงจันทร์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  227 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ไปวัดสมำนสังฆวิเวก 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

104 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 1,315,000 1,315,000 1,315,000 1,315,000 1,315,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนก่อ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

(สำยห้วยทรำยรีสอร์ท) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

105 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 จำกถนนชยำงกูร ไปบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำยประทีป หลอดแก้วไปโรงเรียน 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

ป่งแดงวิทยำคม

106 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 จำกถนนชยำงกูร ถึง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  3,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนหนองข่ำ (เฉพำะจุดท่ีช ำรุด) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

107 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยบ้ำนนำงวำรินทร์ ศรีสุข ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

108 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยค ำมะอีด ถึงสวนนำยสมำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

พิศสุวรรณ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

109 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 6,100,000 6,100,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยข้ำงวัดสมำนสังฆวิเวก ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,950 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ไปถนนลำดยำง สำยมห.ถ.51-003 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

110 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยไปฝำยสปริงเวย์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

111 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยบ้ำนนำงเก้ียง บุญมำ - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หลังร้ำนฟำร์มรัก 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

112 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยบ้ำนนำยวิษณุ ศรีสุข - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หลังโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

113 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 2 แยกสวนยำงนำยบุญยัง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สู่เสน - สวนยำงนำงล ำพันธ์  ยืนยง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

114 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยบ้ำนนำงดวง  กงทอง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำนำงปำน  จันทะพันธ์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

115 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยถนนชยำงกูร 212 - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หลังโรงเรียนป่งแดงวิทยำคม 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

116 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 887,000 887,000 887,000 887,000 887,000 ร้อยละ 60 ของ กำรสัญจรไปมำสะดวก กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 สำยไปวัดโมลีมงคลวนำวำส ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 422 เมตร จ ำนวนประชำชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

117 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำน ขยำยเขตประปำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ระบบประปำหมู่บ้ำน กองช่ำง

หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 ของระบบประปำหมู่บ้ำน และปรับปรุงระบบ จ ำนวนประชำชน มีอำยุกำรใช้งำนนำน

ไฟฟ้ำ ได้รับประโยชน์ ย่ิงข้ึน

118 ซ่อมแซมงฝำยสปริงเวย์ตอนบน เพ่ือให้ฝำยปริงเวย์ใช้งำนได้ หมู่ท่ี 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ฝำยสปริงเวย์ได้รับ กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 ตำมปกติ และสำมำรถเก็บ จ ำนวนประชำชน กำรซ่อมแซมให้สำมำรถ

กักน้ ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้รับประโยชน์ เก็บกักน้ ำไว้ใช้ยำมจ ำเป็น

119 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย คสล. เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำร ก่อสร้ำง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 สำยไปวัดภูฮัง ระบำยน้ ำ และลดปัญหำน้ ำ คลองระบำยน้ ำ จ ำนวนประชำชน เหมำะสม ลดปัญหำ

ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ควำมยำว 656 ม. ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

120 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย คสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กว้ำง 0.50 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 สำยบ้ำนนำยหนู  ไตรจิตร ในช่วงฤดูฝน ยำว  160 เมตร จ ำนวนประชำชน เหมำะสม ลดปัญหำ

ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

งบประมาณ
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

121 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 666,000 666,000 666,000 666,000 666,000 ร้อยละ 60 ของ กำรสัญจรไปมำสะดวก กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 สำยไปโรงเรียนบ้ำนโค้ง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 317 เมตร จ ำนวนประชำชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ส ำรำญ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

122 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย คสล. เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำร ก่อสร้ำง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ มีทำงระบำยน้ ำท่ี กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 สำยบ้ำนนำยเพชรอนันต์ ระบำยน้ ำ และลดปัญหำน้ ำ คลองระบำยน้ ำ จ ำนวนประชำชน เหมำะสม ลดปัญหำ

ท่วมขังในช่วงฤดูฝน ควำมยำว 500 ม. ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

123 ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ท่ี 7 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ ก่อสร้ำงบล็อคคอน- 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำยของ กองช่ำง

ห้วยเค็ง ทำงไปนำนำยประหยัด กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำงพัง- เวิร์ส จ ำนวน จ ำนวนประชำชน ตล่ิง

ทลำยของตล่ิง 1 จุด ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

124 ก่อสร้ำงฝำยสปริงเวย์ จุดนำ เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำให้ หมู่ท่ี 7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ สำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ใช้ กองช่ำง

นำยสุฤทธ์ิ   อำษำศรี หมู่ท่ี 7 พอเหมำะและระบำยน้ ำใน จ ำนวนประชำชน ในปริมำณท่ีเหมำะสม

ปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์

125 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 3,390,000 3,390,000 - - - ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

บ้ำนเตำถ่ำน หมู่ 7 สำยไปวัดภูฮัง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,268 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

126 ก่อสร้ำงฝำยสปริงเวย์ จุดนำ เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำให้ หมู่ท่ี 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ สำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ใช้ กองช่ำง

นำยลำน  สุวรรณศรี  หมู่ท่ี 7 พอเหมำะและระบำยน้ ำใน จ ำนวนประชำชน ในปริมำณท่ีเหมำะสม

ปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์

127 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 300,000 300,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

บ้ำนเตำถ่ำน หมู่ 7 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยบ้ำนนำยวิเชียร  มันยังน้อย 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

128 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 841,000 841,000 841,000 841,000 841,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

บ้ำนเตำถ่ำน หมู่ 7 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 400 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยบ้ำนนำยสง่ำ  ดอกจันทร์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

129 ซ่อมแซมคลองส่งน้ ำห้วยเค็ง เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใข้ หมู่ท่ี 7 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

หมู่ท่ี 7 เพ่ือกำรเกษตรมำกข้ึน จ ำนวนประชำชน เกษตรมำกข้ึน ส ำนักปลัดฯ

ได้รับประโยชน์
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

130 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 บ้ำนโนนสะอำด (สำยบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำยชิด ศรีสุขไปนำนำงหนู กำฬจันทร์) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

131 ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้อมลูกรัง เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยรอบป่ำช้ำ สัญจรไปมำ ยำว 412 เมตร จ ำนวนประชำชน

หนำ 0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

132 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 526,000 526,000 526,000 526,000 526,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 บ้ำนโนนสะอำด (สำยส่ีแยก ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

กลำงบ้ำน - บ้ำนนำยสมพำน สุพร 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

133 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยบ้ำนนำยส ำรำญ สุขบัติ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 660 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

ถึงหนองดง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

134 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 526,000 526,000 526,000 526,000 526,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 8 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

จุดบ้ำนนำยจ ำลอง สังเกต 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

135 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กว้ำง 0.60 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 จำกบ้ำนนำยหลอด ถึงนำ ในช่วงฤดูฝน ยำว  130 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง

นำยสว่ำง คนเพียร ลึก 0.65 เมตร ได้รับประโยชน์

136 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 1,262,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยป่ำช้ำ ถึงนำนำยติ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

137 ก่อสร้ำงลำนตำกสินค้ำทำงกำร 1. เพ่ือให้มีสถำนท่ีในกำร กว้ำง 35 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถำนท่ีในกำรตำก

เกษตร ตำกสินค้ำทำงกำรเกษตร ยำว 45 เมตร จ ำนวนประชำชน สินค้ำทำงกำรเกษตร

ท่ีเหมำะสม หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ท่ีเหมำะสม

138 ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์ด 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

หมู่ 8 จุดนำนำยเพชรวงทอง กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

139 ก่อสร้ำงบล็อคคอนเวิร์ด 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

หมู่ 8 จุดนำนำยชิด  ศรีสุข กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

140 ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำห้วยบังอ่ี 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

หมู่ 8 กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

141 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 บ้ำนโนนสะอำด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

สำยบ้ำนนำยทอก  ศรีวิชำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

142 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเสียจำก เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กว้ำง 0.60 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

ส่ีแยกกลำงบ้ำนถึงบ้ำนนำงบุญมำ ในช่วงฤดูฝน ยำว  130 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง

ระริน  หมู่ท่ี 8 ลึก 0.65 เมตร ได้รับประโยชน์

143 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,472,000 1,472,000 1,472,000 1,472,000 1,472,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยสวนยำงนำยอุทัย อินเอ่ียม ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึง หน้ำโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 2 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

144 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำห้วยป่งปอ 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

 หมู่ท่ี 8 กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

145 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยสวนยำงนำยสอง  สุพร - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

นำนำยเลข  สุพร หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

146 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 2 - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ป่ำช้ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

147 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงปริสรำ ทุงมน  - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 400 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

สวนนำงวิไล พิมสวัสด์ิ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

148 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยนำนำยเพ็ง  สุพร - ห้วยบังอ่ี ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

149 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยนำนำยประสบโชค - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

สวนนำยพร อำจหำญ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

150 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

สำยสำมแยกสวนนำยทวน คนเพียร ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน

- ลำนมันเทพพิทักษ์ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

151 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยนำนำยทวี  สุพร - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

นำนำยเพชรวงทอง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

152 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,178,000 4,178,000 4,178,000 4,178,000 4,178,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 สำยข้ำงโรงเรียนโนนสะอำด 2 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  2,050 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึง ป่ำช้ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

153 ก่อสร้ำงฝำยปิด - เปิด เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำให้ หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมำณมีควำมพอเหมำะ กองช่ำง

จุดนำนำยเฉลิม  สังเกต หมู่ท่ี 9 พอเหมำะและระบำยน้ ำ จ ำนวนประชำชน และสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ในปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์ ได้ในปริมำณท่ีเหมำะสม

154 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยหน้ำศำลำประชำคม ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  60 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์

155 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำงดวงจันทร์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  100 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ใจเอ้ือ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

156 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนผู้ใหญ่เล่ือน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 69 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ยืนยง ถึงบ้ำนฉันท์  ศรีสุข 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

157 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 131,500 131,500 131,500 131,500 131,500 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำยจริง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  50 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

โภคสวัสด์ิ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

158 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำงสำวิณี ค ำนนท์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถึงบ้ำนนำยธงชัย  ศรีสุข หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

159 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยข้ึนวัดภูสร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

160 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยนำค ำแฮด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

161 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกหน้ำศำลำประชำคม ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำยทวี อุปพันธ์ ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

162 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกบ้ำนนำยทวี  อุปพันธ์ ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำงวันเพ็ญ  อุปพันธ์ ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

163 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกบ้ำนนำยสมใส ยืนยง ในช่วงฤดูฝน 500 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำยกำ  นำรีนุช ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

164 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกบ้ำนนำยกำ นำรีนุช ในช่วงฤดูฝน 200 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำยจันลี  พรมกัน ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

165 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกบ้ำนนำงสำวิณี ค ำนนท์ ในช่วงฤดูฝน 500 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำยธงชัย  ศรีสุข ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

166 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 จำกบ้ำนนำงก่ ำ  ชำธิพำ ในช่วงฤดูฝน 400 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดลง เน่ืองจำก

ถึงบ้ำนนำยสุภำพ  รูปคม ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

167 ก่อสร้ำงฝำยสปริงเวย์ หมู่ท่ี 9 เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำให้ หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมำณมีควำมพอเหมำะ กองช่ำง

จุดนำนำงดวงจันทร์   ใจเอ้ือ พอเหมำะและระบำยน้ ำใน จ ำนวนประชำชน และสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์ ไว้ใช้ในปริมำณท่ีเหมำะสม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

168 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำ หมู่ท่ี 9 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

จุดนำนำยกอน  ทับแสง กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

169 ซ่อมแซมฝำยปิด - เปิด เพ่ือยืดระยะเวลำกำร หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ฝำยปิด - เปิด กองช่ำง

ห้วยจงอำง ตอนบน กำรใช้งำนของฝำย ให้ จ ำนวนประชำชน มีระยะกำรใช้งำน

(จุดนำนำงบุญมำ  กุลษำ) นำนย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ นำนข้ึน

170 ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นห้วยจงอำง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ำไว้ใช้ กว้ำง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ ำไว้ใช้ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 บ้ำนเหล่ำต้นยม ตลอดท้ังปี ยำว 8 ม. จ ำนวนประชำชน ตลอดปี และเป็นกำร

เพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ได้รับประโยชน์ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง

171 ก่อสร้ำงฝำยสปริงเวย์ หมู่ท่ี 9 เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำให้ หมู่ท่ี 9 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ปริมำณมีควำมเหมำะสม กองช่ำง

จุดนำนำยสมัครชัย  ศรีสุข พอเหมำะและระบำยน้ ำใน จ ำนวนประชำชน และสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

172 ก่อสร้ำงฝำยกักเก็บน้ ำเพ่ือกำร เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ำไว้ใช้ กว้ำง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ ำไว้ใช้ กองช่ำง

กำรเกษตร หมู่ท่ี 9 วัดภูสร้ำง ตลอดท้ังปี ยำว 8 ม. จ ำนวนประชำชน ตลอดปี และเป็นกำร

เพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ได้รับประโยชน์ แก้ไขปัญหำภัยแล้ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

173 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำ หมู่ท่ี 9 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

จุดนำนำยวิสัญ  หัตผำลำ กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

174 ก่อสร้ำงฝำยก้ันน้ ำ หมู่ท่ี 9 1. เพ่ือลดควำมรุนแรงของ หมู่ท่ี 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดกำรพังทลำย กองช่ำง

จุดนำนำยแดง  ค ำนนท์ กระแสน้ ำ ลดกำรชะล้ำง จ ำนวนประชำชน ของตล่ิง

พังทลำยของตล่ิง ได้รับประโยชน์ 2. มีน้ ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. เก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

175 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 9 เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน กองช่ำง

สำยนำนำยวิจิตร - นำนำยลม สัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน

หนำ 0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

176 ก่อสร้ำงธนำคำรน้ ำใต้ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบริหำร ขนำดบ่อพัก0.80ม. 493,000 493,000 - - - ร้อยละ 60 ของ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กองช่ำง

ระบบปิด หมู่ท่ี 9 จัดกำรน้ ำอย่ำงย่ังยืน ยำว 0.80 ม. จ ำนวนประชำชน เป็นไปอย่ำงเป็นระบบ

บ้ำนเหล่ำต้นยม ด้วยกำรจัดเก็บน้ ำไว้ใต้ดิน ลึก1.20ม.  12บ่อ ได้รับประโยชน์ และย่ังยืน
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                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

176 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 บ้ำนบังอ่ี (สำยวัดป่ำสัก- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนป่งแดง) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

177 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 156,900 156,900 156,900 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 สำยรอบป่ำช้ำ สัญจรไปมำ ยำว  400 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

178 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 สำยรอบป่ำชุมชน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

179 ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้อมลูกรัง 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 สำยข้ำงเมรุช่ัวครำว สัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

180 ก่อสร้ำงถนนคันดินพร้อมลูกรัง 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 สำยไปหนองสำธำรณะ สัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน

กุดม่วงไข่ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

181 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง ระยะทำงยำว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 จุดหน้ำบ้ำนนำงหนูร่ืนถึง ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง

บ้ำนนำยสงครำม ได้รับประโยชน์

182 ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 10 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 315,600 315,600 315,600 315,600 315,600 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เสริมเหล็ก (สำยบ้ำนนำยบุญเทียม) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 150 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

183 ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 10 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

เสริมเหล็ก (สำยคุ้มตะวันสีทอง) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

184 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กว้ำง 0.60 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยถนนลำดยำง  ในช่วงฤดูฝน ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง

สำย มห.ถ.51-003 ลึก 0.65 เมตร ได้รับประโยชน์

185 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กว้ำง 0.60 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ปัญหำน้ ำท่วมขังในช่วง กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยสมพงษ์ ในช่วงฤดูฝน ยำว 350 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง

วงศ์ประเทศ ถึงคลองส่งน้ ำ ลึก 0.65 เมตร ได้รับประโยชน์

186 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยทม  ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 30 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

187 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยลำนมัน -   ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 980 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ถนนลำดยำง มห.ถ.51-003 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

188 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 4,208,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยอรุณ  สีมันตะในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

- บ้ำนนำงสำวเลิศวิไล อ่ำงค ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

189 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 1,052,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 (สำยไปฝำยสปริงเวย์) ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

190 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำงบุญยงค์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 20 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

ประสมศรี 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

191 ก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู่ท่ี 11 3,564,200 3,564,200 3,564,200 3,564,200 3,564,200 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

บ้ำนเหล่ำหลวง อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง บ้ำนเหล่ำหลวง จ ำนวนประชำชน เพียงพอและท่ัวถึง

(แบบบำดำลขนำดใหญ่) ได้รับประโยชน์

192 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 631,200 631,200 631,200 631,200 631,200 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยดนตรี - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 300 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

บ้ำนโค้งส ำรำญ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

193 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยค ำปอน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 100 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

หอมสมบัติ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

194 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยประครอง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

195 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

(สำยลำนมันนำยคิงคอง - ถนน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 208 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

มห.ถ.0035-51) ม.11 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

195 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง หมู่ท่ี 1 ,3,11 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำง กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 ,3,11 เพียงพอและท่ัวถึง เปล่ียนท่อเมนต์ประปำ จ ำนวนประชำชน เพียงพอและท่ัวถึง

ท่อPE ขนำด 2 น้ิว ได้รับประโยชน์

196 ก่อสร้ำง ปรับปรุงและพัฒนำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบริหำร จัดท ำระบบธนำคำร 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 60 ของ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กองช่ำง

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำร จัดกำรน้ ำอย่ำงย่ังยืนด้วยกำร น้ ำใต้ดินครบทุก จ ำนวนประชำชน เป็นไปอย่ำงเป็นระบบ

น้ ำใต้ดิน จัดเก็บน้ ำไว้ใต้ดิน หมู่บ้ำน ได้รับประโยชน์ และย่ังยืน

197 ก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรองค์กำร- เพ่ือให้มีสถำนท่ีเพียงพอ ก่อสร้ำงอำคำร 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถำนท่ีในกำรท ำงำน กองช่ำง

บริหำรส่วนต ำบลหนองแวง และเป็นสัดส่วนในกำร ส ำนักงำน จ ำนวนประชำชน ท่ีเหมำะสมเป็นสัดส่วน

ปฏิบัติงำนและเพ่ือรองรับ 1 หลัง ได้รับประโยชน์ เพียงพอต่อกำรให้

ประชำชนท่ีมำรับบริกำร บริกำรประชำชน

198 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือปรับปรุงถนนให้ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ถนนได้รับกำรปรับปรุงให้ กองช่ำง

สำมำรถสัญจรไปมำได้ หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 11 จ ำนวนประชำชน สำมำรสัญจรไปมำได้อย่ำง ส ำนักปลัดฯ

อย่ำงสะดวกและปลอดภัย ได้รับประโยชน์ สะดวกและปลอดภัย

199 ก่อสร้ำงระบบประปำโซล่ำเซล เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู๋ท่ี 1 -11 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือ กองช่ำง

เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค 11 จุดๆละ จ ำนวนประชำชน กำรอุปโภค บริโภค

และเพ่ือกำรเกษตร 500,000 บำท ได้รับประโยชน์ และเพ่ือกำรเกษตร
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

200 ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดส่ิงปฏิกูล เพ่ือให้มีแหล่งก ำจัดส่ิง ขนำดเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีแหล่งก ำจัดส่ิงปฏิกูล กองช่ำง

แบบบ่อทรำยกรอง ขนำดเล็ก ปฏิกูลท่ีถูกต้องตำมหลัก 12.50x5.00 ม. จ ำนวนประชำชน ท่ีถูกต้องตำมหลัก กองสำธำฯ

วิชำกำรและเกิดรำยได้ ได้รับประโยชน์ วิชำกำรและเกิดรำยได้

201 ก่อสร้ำงโรงเรือนเก็บปุ๋ย เพ่ือให้มีสถำนท่ีในกำร ขนำด 6.00x6.00ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถำนท่ีเก็บปุ๋ย กองช่ำง

เก็บปุ๋ยอินทรีย์อันเกิดจำก จ ำนวนประชำชน อินทรีย์ท่ีเกิดจำกกำก กองสำธำฯ

กำกตะกอนอุจจำระท่ี ได้รับประโยชน์ ตะกอนของอุจจำระท่ี

เหมำะสม เหมำะสม

202 ขุดเจำะบ่อบำดำล สูบน้ ำด้วย เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำใช้ หมู๋ท่ี 1 -11 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือ กองช่ำง

พลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือกำรเกษตร จ ำนวนประชำชน กำรเกษตร อย่ำง

อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง ได้รับประโยชน์ เพียงพอและท่ัวถึง

203 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ เพ่ือให้มีห้องน้ ำไว้บริกำร ขนำด 6.00x5.00ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ มีห้องน้ ำส ำหรับ กองช่ำง

ท่ีท ำกำร อบต. ประชำชนอย่ำงเพียงพอ จ ำนวนประชำชน บริกำรประชำชนท่ีมำ

และท่ัวถึง ได้รับประโยชน์ ติดต่อรำชกำรเพียงพอ

204 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ กองช่ำง

(สำยลำนมันนำยคิงคอง -  ถนน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 208 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

 มห. ถ.0035-51) ม. 11 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อม เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หม้อแปลง  หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม พร้อมหม้อแปลง จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยยับ  ฝำกำ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

2 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อม เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 200,000 200,000 300,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หม้อแปลง หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง เวลำกลำงคืน มีควำม พร้อมหม้อแปลง จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

สำยบ้ำนนำยสถิตย์ ไปวัดภูค ำมะอีด  ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

3 ขยำยเขตไฟส่องทำง หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟส่องทำง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

4 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปนำนำงอ่อนศรี  จรูญกูล เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

5 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปนำนำยสมัย  ศรีกงเหนือ เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

6 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยนำค  วังคะฮำด ถึง เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนนำงรัชนี  พันที ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

7 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่ เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ไปบ้ำนหนองข่ำ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

8 ขยำยเขตไฟฟ้ำ พร้อมหม้อแปลง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปป่ำช้ำ หมู่ท่ี 1 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

9 ขยำยเขตไฟฟ้ำ 3 เฟส จำก เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

รพ.สต.บ้ำนหนองแวง  ถึงวัด เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

สว่ำงอำรมณ์ หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

10 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยเหลำ  ค ำนนท์ถึง เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนนำยเทพ  สอนกำร ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

11 ขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

คุ้มตะวันออก เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

12 ขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยโรงงำนหย่ำไท้ ไปบ้ำนหนองข่ำ เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

13 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยลำนยำงนิตติยำ ไปส่ีแยก เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนนำยศุภชัย  ไชยสัจ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

14 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยโรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ไป เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

วัดภูมค ำมะอีด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

15 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ขยำยเขตไฟฟ้ำ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยนำนำยกัลยำไปนำนำยชำติณรงค์ เวลำกลำงคืน มีควำม แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

16 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยสมพงษ์ ไปหมู่ท่ี 6 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนโนนก่อ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

17 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จำกบ้ำน เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

นำยสังวำล ไปบ้ำนนำยรุ่งโรจน์ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

หมู่ท่ี 2 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

18 ขยำยเขตไฟฟ้ำ 3 เฟส ภำยใน เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

19 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยข้ำงวัดคำมวำสี ไปหมู่ท่ี 3 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

20 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

ไปหมู่ท่ี 5 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

21 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

ไปหมู่ท่ี 5 สำยนำหนองบก เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

22 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 3 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยสวนยำงนำยแดง  ศรีวิชำ ไป เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำนำยเลียง  ศรีวิชำ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

23 ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องทำง หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยนำย มนแข็ง ถึงสำมแยก เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

จ ำนวน 3 จุดพร้อมสำยพำด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

24 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

บ้ำนหนองกระโซ่ (สำยข้ำงวัด - เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

หนองกระโซ่ไปไก่ใหญ่) ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

25 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำไป เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

ห้วยทรำย หมู่ท่ี 3 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

26 ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องทำง พร้อมสำยพำด เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 แยกปำกทำงไปห้วยทรำย ถึง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนนำยผล  ค ำลือ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

27 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงนิยำย ถึงทำงเข้ำบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

น้ ำเท่ียง ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

28 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยผ่อง ไปหมู่ 10 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนบังอ่ี ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

29 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จำกบ้ำนนำยกัลยำ  ศรีสุขถึงบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยธงไทย  อ่ำงแก้ว ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

30 ติดต้ังไฟฟ้ำส่องทำงแยกถนน เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

ลำดยำง บ้ำนนำยเดช ถึงหลังบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยโยธิน  สำรรัตน์  หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

31 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ สำยบ้ำน เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

นำยบัวทอง - ป่ำชุมชน หมู่ท่ี 4 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

32 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปป่ำช้ำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

33 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                สำยปู่ตำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

34 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยนำดง ถึงบ้ำนนำยสมศรี เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

35 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

รอบหนองหัวลิง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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36 ขยำยเขตไฟส่องทำง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จุดหน้ำบ้ำนนำยอ่อนศรี  ภูมลำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

37 ขยำยเขตไฟส่องทำง หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จุดหน้ำบ้ำนนำยเสถียร  ศรีสุข เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

38 ติดต้ังหม้อแปลง หมู่ท่ี 5 เพ่ือรองรับกำรติดต้ังไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 5 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ มีหม้อแปลง เพ่ือรองรับ กองช่ำง

หน้ำบ้ำนนำยกัณหำ บุญเรืองนำม- แรงต่ ำ จ ำนวนประชำชน กำรติดต้ังไฟฟ้ำแรงต่ ำ

บ้ำนนำยสมศรี  คนเพียร ได้รับประโยชน์

39 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยรอบวัดถึงบ้ำนนำยทองถุ่น เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

40 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยสำมแยกลำนมัน - สวนนำยขุน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ภูมิลำ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

41 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยสำมำรถ  ศรีสุข เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

42 ขยำยเขตไฟส่องทำง หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยฉลำด สุริยะวงค์  - เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนนำยบุญยัง  สู่เสน ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

43 ขยำยเขตไฟส่องทำง  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยวัดเทพรัตนมงคล ถึง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

คุ้มห้วยทรำย 5 จุด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

44 ขยำยเขตไฟส่องทำง  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงศรำรัตน์ ลุนลิลำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ถึงบ้ำนนำยโยธิน  จ ำนวน 3 จุด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

45 ขยำยเขตไฟส่องทำง  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยยุพิน  ยืนยง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ถึงบ้ำนนำงเก้ียง บุญมำ จ ำนวน 2จุดปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

46 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

นำยตัน บุญเรืองนำม ถึงบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยแตก หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

47 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  สำยไปนำ เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

แม่ปำน  หมู่ท่ี 6 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

48 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จำกวัดสมำนสังฆวิเวก ถึงนำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยสยำม  ประทุมชัย ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

49 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยสง่ำ ถึงโรงเรียน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

บ้ำนโค้งส ำรำญ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

50 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงอ ำพร เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

51 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยไปห้วยเค็งตอนบน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

52 ติดต้ังไฟฟ้ำส่องทำง หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยวิเศษ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

53 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดต้ัง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หม้อแปลง หมู่ท่ี 7 เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

สำยข้ึนวัดภูฮัง ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

54 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยบุษบำ สุกุล ถึง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำนำยวิไล  ดีดวงพันธ์ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

55 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อม เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หม้อแปลง สำยป่ำช้ำ ไปนำนำยติ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

คนเพียร หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

56 ติดต้ังไฟฟ้ำส่องทำง หมู่ท่ี 8 สำยบ้ำน เพ่ือให้ประชำชนสัญจร หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

นำยนิด ศรีวิชำ - บ้ำนนำยนิตร จ ำปี ไปมำวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

57 ติดต้ังไฟฟ้ำส่องทำง หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจร หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยบุษบำ  สุกุล - ไปมำวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำนำยวิไล  ดีดวงพันธ์ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

58 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจร หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยนำนำยสิทธ์ิ ถึงส่ีแยกลำนมัน ไปมำวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

เทพพิทักษ์ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

59 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจร หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยทองใส สุพร ถึงบ้ำน ไปมำวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยนิรภพ  สุพร ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

60 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจร หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด 2 ไปมำวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ถึงนำยไขแสง ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

61 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเข้ำพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

กำรเกษตร หมู่ท่ี 8 จำกบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยสิทธ์ิ ถึงนำงหนู  กำฬจันทร์ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

62 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำเข้ำพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

กำรเกษตร หมู่ท่ี 8 จำกนำนำงแต่ง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ถึงสวนยำงนำยบุญทัน  สุพร ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

63 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำงกรองแก้ว-นำยผัน ยืนยงเวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

64 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 8 ถึง หมู่ท่ี5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จำกบ้ำนโนนสะอำดถึงบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

หนองกกเปลือย ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

65 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

จำกสวนยำงนำยสมัครชัย - เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยสมใจ  ผิวข ำ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

66 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยหลังวัดเหล่ำต้นยม เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

(จุดบ้ำนนำยธนำวุฒิ  สังเกตุ) ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

67 เพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้ำ จ ำนวน เพ่ือแก้ไชปัญหำไฟฟ้ำตก หมู่ท่ี 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ในชีวิต กองช่ำง

2 หม้อ หมู่ท่ี 9 เน่ืองจำกจ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำชน ประจ ำวัน เพียงพอ และ

และกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมมำกข้ึน ได้รับประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหำไฟตกบ่อย

68 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยตัน - นำนำยเป้ย เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

69 ขยำยเขตไฟส่องทำง หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

คุ้มซ ำบำย (ติดถนนชยำงกูร) เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

70 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยสวนยำงนำยสุพล สงวนสิทธ์ิ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

71 ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงเกำะกลำงถนน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้ำ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

ชยำงกูร  หมู่ท่ี 10 - หมู่ท่ี 7 ในกำรสัญจรไปมำเวลำกลำงคืน ส่องสว่ำง จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

72 ขยำยเขตไฟส่องสว่ำง หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ติดต้ังไฟฟ้ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยบุญเทียม  รัตยำ เวลำกลำงคืน มีควำม ส่องสว่ำง จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

งบประมาณ
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

74 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยข้ำงวัดเหล่ำหลวง(ด้ำนตะวันออก) เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

75 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยบ้ำนนำยเวช  เสน่หำ เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

76 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

เตำถ่ำน ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

77 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ พร้อมติดต้ัง เพ่ือแก้ไชปัญหำไฟฟ้ำตก หมู่ท่ี 11 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ในชีวิต กองช่ำง

หม้อแปลงไฟฟ้ำ จำกหมู่ท่ี 11 ถึง เน่ืองจำกจ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำชน ประจ ำวัน เพียงพอ และ

หมู่ท่ี 5 และกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมมำกข้ึน ได้รับประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหำไฟตกบ่อย
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                                                                            1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

79 ขยำยเขตไฟส่องทำง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ ติดต้ังไฟฟ้ำ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ในชีวิต กองช่ำง

เวลำกลำงคืน มีควำม ส่องสว่ำง จ ำนวนประชำชน ประจ ำวัน เพียงพอ และ

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หมู่ท่ี 1 - 11 ได้รับประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหำไฟตกบ่อย

80 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลง เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

หมู๋ท่ี 11 สำยลำนมัน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

81 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยอ่ำงเก็บน้ ำห้วยเค็ง ถึงบ้ำน เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

นำยแปลง  หนองเป็ด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

82 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยหน้ำบ้ำนนำยทรง  จันปุ่ม เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน

83 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำง หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชำชนสัญจรไปมำ หมู่ท่ี 11 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำเวลำ กองช่ำง

สำยข้ำงวัดเหล่ำหลวง เวลำกลำงคืน มีควำม จ ำนวนประชำชน กลำงคืน มีควำมปลอดภัย

ด้ำนตะวันออก ปลอดภัยย่ิงข้ึน ได้รับประโยชน์ มำกช้ึน
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                                                                                           1.3  แผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ขุดลอกหนองกุดพระจันทร์ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

2 ขุดลอกห้วยทรำยตอนล่ำง เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

3 ขุดลอกห้วยทรำยตอนกลำง เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

4 ลอกคลองนำค ำปำอีด หมู่ท่ี 2 เพ่ือกักเก็บน้ ำได้ในปริมำณ หมู่ท่ี 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้ตลอดปี กองช่ำง

ท่ีมำกข้ึน และมีน้ ำใช้ใน จ ำนวนประชำชน

ฤดูแล้ง ได้รับประโยชน์

5 ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำย เพ่ือให้มีแหล่งน้ ำ เพ่ือใช้ใน หมู่ท่ี 3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 กำรเกษตรตลอดปี จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

ได้รับประโยชน์

งบประมาณ
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                                                                                           1.3  แผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

6 ขุดลอกหนองหลง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 4 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

7 ขุดลอกห้วยจงอำง จำกสะพำนป่ำช้ำ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

ถึงห้วยบังอ่ี  หมู่ท่ี 4 พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

8 ขุดลอกห้วยจงอำง หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีและ หมู่ท่ี 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนมีน้ ำใช้เพ่ือกำร กองช่ำง

พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำใช้เพ่ือกำร จ ำนวนประชำชน เกษตรตลอดปี

เกษตรอย่ำงเพียงพอ ได้รับประโยชน์

งบประมาณ
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                                                                                                    1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ก่อสร้ำงร้ัว ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ก่อสร้ำงร้ัวควำมยำว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองช่ำง

ต ำบลหนองแวง มีร้ัวแนวเขตท่ีชัดเจน รวม 100 เมตร เด็กก่อนวัยเรียน มีร้ัวรอบท่ีชัดเจนและเกิด กองกำรศึกษำฯ

สูง 1.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ควำมปลอดภัยส ำหรับเด็ก
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