
                               2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เพ่ือเช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 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 มีเส้นทำงในกำรสัญจร แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

สำยหน้ำรร.บ้ำนหนองแวงใหญ่ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  450 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

งบประมาณ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

                         แบบ ผ.02/1



ถึงนำนำงบุดดี  อุทำวงศ์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

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

วัดสมเด็จ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยข้ำงโรงเรียนแวงใหญ่- ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,370 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

พิทยำสรรค์ - ส่ีแยกวัดภูค ำมะอีด 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

6 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 6.00 เมตร 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

สำยโรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,100 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

นำนำสมัย  ศรีกงเหนือ 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

ดอนเจ้ำปู่ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

8 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 4,352,500 4,352,500 4,352,500 4,352,500 4,352,500 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยนำนำยแพง ผำกำ - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  2,135 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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 ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

หมู่ท่ี 1 สำยหลังวัดสว่ำงอำรมณ์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  245 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแวง สำยบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  104 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี1สำยบ้ำนนำยอ ำนำจ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 90 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 สำยป่ำช้ำ ไปสำมแยกนำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

นำยยับ  ผำกำ 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 1 จำกหน้ำบ้ำนนำยวิลัยถึง ในช่วงฤดูฝน น้ ำเสีย จ ำนวนประชำชน เพรำะมีรำงระบำยน้ ำ หมู่บ้ำน
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ป่ำช้ำ ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

จำกหมู่ท่ี 2 สำยบ้ำนนำยอินแปลง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 93 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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

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

จำกหมู่ท่ี 2 ซอยบ้ำนนำยพัฒน์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 180 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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

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

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

ถึงหนองมันปำถึงหนองแสง หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

17 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

(สำยนำนำยร้อย) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

18 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง เข้ำพ้ืนท่ีกำร 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง
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เกษตร หมู่ท่ี 2 สำยนำนำยบรรเทำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ใจตรง ถึงแยกหนองแสง ดำนมะออม หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

19 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

(สำยวัดคำมวำสี - ป่ำชุมชน) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

20 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองข่ำ (ซอยแยกหนอง-ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ส้มโฮง ถึงทำงแยกไปป่ำชุมชน) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

21 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยข้ำงวัดหนองกระโซ่ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,417เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ถึงทำงโค้งร้ำนไก่ใหญ่ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

22 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยนำนำยนำค  พันธ์ดวง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ถึงหน้ำวัดป่ำสัก 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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23 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

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

ไปบ้ำนนำยณรงค์  นำมกูล 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

สำยไปหนองวังเวิน ยำว 170 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน หมู่บ้ำน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

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

หมู่ท่ี 3 สำยบ้ำนนำยกง  ศรีวิชำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 265 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ไปนำนำยนำม  ค ำนนท์ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

27 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5 เมตร 526,000 526,000 526,000 526,000 526,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 สำยไปห้วยทรำย ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน
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2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

28 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 3 จำกแยกสวนยำงนำยแดง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 900 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ศรีวิชำ ไปนำนำยเลียง  ศรีวิชำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

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

ถึงสำมแยกทำงไปป่ำช้ำสำธำรณะ น้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ได้รับประโยชน์ น้ ำท่วมขัง

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

หมู่ท่ี 4 สำยรอบป่ำช้ำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน หมู่บ้ำน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

31 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

วิทยำคม 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

32 ก่อสร้ำงถนนคันดิน หมู่ท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำรสัญจร กว้ำง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงสัญจรเพ่ิมข้ึน แผนพัฒนำ กองช่ำง
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สำยบ้ำนนำงจัน ถึงนำนำยบุญมี ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน หมู่บ้ำน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

33 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

34 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

บ้ำนบังอ่ี 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

35 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 5,344,000 5,344,000 5,344,000 5,344,000 5,344,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยนำค ำเสียด -  หมู่ท่ี 3 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  2,620 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

บ้ำนหนองกระโซ่ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

36 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

นำยเพียร 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง
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37 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 4 สำยหน้ำโรงเรียนป่งแดง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

สวนนำยวิเศษ  ยืนยง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

หมู่ท่ี 4 สำยหน้ำโรงเรียนป่งแดง - ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  50 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

สวนนำยแดง  ค ำนนท์ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

39 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

40 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

หมู่ท่ี 5 สำยรอบวัด ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  326 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน
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พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

42 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

43 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 รอบหนองหัวลิง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  616 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

ท่อเมนต์ประปำเพ่ือกำรเกษตร อย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน อย่ำงเพียงพอและ หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 5 ได้รับประโยชน์ ท่ัวถึง

45 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 5 สำยปู่ตำ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  1,700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

46 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 477,000 477,000 477,000 477,000 477,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง
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หมู่ท่ี 6 สำยสวนยำงนำงดวงจันทร์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  227 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ไปวัดสมำนสังฆวิเวก 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

47 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนก่อ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

(สำยห้วยทรำยรีสอร์ท) 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

48 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 จำกถนนชยำงกูร ไปบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

นำยประทีป หลอดแก้วไปโรงเรียน 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

ป่งแดงวิทยำคม แผนพัฒนำ

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

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

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

50 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

งบประมาณ
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51 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 จำกแยก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

สำยค ำมะอีด ถึงสวนนำยสมำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 700 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน หมู่บ้ำน

พิศสุวรรณ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

52 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 7,462,000 7,462,000 7,462,000 7,462,000 7,462,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 6 สำยข้ำงวัดสมำนสังฆวิเวก ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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

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

หมู่ท่ี 7 สำยไปวัดโมลีมงคลวนำวำส ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 422 เมตร จ ำนวนประชำชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน หมู่บ้ำน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

หมู่ท่ี 7 สำยไปโรงเรียนบ้ำนโค้ง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 317 เมตร จ ำนวนประชำชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน หมู่บ้ำน

ส ำรำญ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

55 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 8 บ้ำนโนนสะอำด (สำยบ้ำน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน
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นำยชิด ศรีสุขไปนำนำงหนู กำฬจันทร์)2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

หมู่ท่ี 8 สำยรอบป่ำช้ำ สัญจรไปมำ ยำว 412 เมตร จ ำนวนประชำชน หมู่บ้ำน

หนำ 0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

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

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

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

58 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

ถึงหนองดง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 8 ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  200 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

จุดบ้ำนนำยจ ำลอง สังเกต 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง
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สำยสำมแยกสวนนำยทวน คนเพียร ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 600 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกย่ิงข้ึน หมู่บ้ำน

- ลำนมันเทพพิทักษ์ หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

61 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 400 เมตร 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

นำนำยเพชรวงทอง 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

62 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

ถึง ป่ำช้ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

จุดนำนำยเฉลิม  สังเกต หมู่ท่ี 9 พอเหมำะและระบำยน้ ำ จ ำนวนประชำชน และสำมำรถเก็บกักน้ ำ หมู่บ้ำน

ในปริมำณท่ีเหมำะสม ได้รับประโยชน์ ได้ในปริมำณท่ีเหมำะสม

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

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

หมู่ท่ี 9 สำยหน้ำศำลำประชำคม ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  50 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์
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65 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 4.00 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำงดวงจันทร์ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  100 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ใจเอ้ือ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

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

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนผู้ใหญ่เล่ือน ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 69 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

ยืนยง ถึงบ้ำนฉันท์  ศรีสุข 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

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

หมู่ท่ี 9 สำยบ้ำนนำยจริง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว  50 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

โภคสวัสด์ิ หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

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

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

ถึงบ้ำนนำยธงชัย  ศรีสุข หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

69 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 9 สำยข้ึนวัดภูสร้ำง ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 800 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน
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2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

70 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กว้ำง 5.00 เมตร 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 60 ของ ประชำชนสัญจรไปมำ แผนพัฒนำ กองช่ำง

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

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

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

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

ถึงบ้ำนนำยทวี อุปพันธ์ ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

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

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

ถึงบ้ำนนำงวันเพ็ญ  อุปพันธ์ ได้รับประโยชน์ มีทำงระบำยน้ ำ

73 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 10 บ้ำนบังอ่ี (สำยสำมแยก ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

วัดป่ำสักไปบ้ำนป่งแดง) 2.ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก

74 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือเพ่ิมเส้นทำงในกำร กว้ำง 4.00 เมตร 156,900 156,900 156,900 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ มีเส้นทำงในกำรสัญจร แผนพัฒนำ กองช่ำง
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หมู่ท่ี 10 สำยรอบป่ำช้ำ สัญจรไปมำ ยำว  400 เมตร จ ำนวนประชำชน ไปมำเพ่ิมข้ึน หมู่บ้ำน

หนำ  0.20 เมตร ได้รับประโยชน์

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

หมู่ท่ี 10 จุดหน้ำบ้ำนนำงหนูร่ืนถึง ในช่วงฤดูฝน 1,000 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง หมู่บ้ำน

บ้ำนนำยสงครำม ได้รับประโยชน์

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

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

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

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

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยสมพงษ์ ในช่วงฤดูฝน ยำว 350 เมตร จ ำนวนประชำชน ฤดูฝนลดน้อยลง หมู่บ้ำน

วงศ์ประเทศ ถึงคลองส่งน้ ำ ลึก 0.65 เมตร ได้รับประโยชน์

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

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยทม  ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 30 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

                                                                                            1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                                                                      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

โครงการ) บาท บาท บาท บาท บาท หลัก
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79 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยลำนมัน -   ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 980 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

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

80 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนนำยอรุณ  สีมันตะ ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 2,000 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

- บ้ำนนำงสำวเลิศวิไล อ่ำงค ำ 2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง

81 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 แผนพัฒนำ กองช่ำง

หมู่ท่ี 11 สำยบ้ำนพ่อหวำน  รูปคม ในกำรสัญจรไปมำ ยำว 500 เมตร จ ำนวนประชำชน สะดวกและรวดเร็วข้ึน หมู่บ้ำน

2. ลดปัญหำฝุ่นละออง หนำ  0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ปัญหำฝุ่นละอองลดลง


