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 ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 

      1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบา้นนายสมใจ เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สงัขท์อง - นายหนกัูน  มาซา ม.11 คอนกรตี กว้าง 5 ม. ยาว 740 ม.

 หนา 4 ซม. / มีปรมิาณพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 3,700 ตร.ม.

(59:200,000) 

(60:2,220,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

2 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 400,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรตี ทางเขา้หมู่บา้น ม.4 /มีปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า         

   3,600 ตร.ม.

(60:2,200,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. 600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นนายวันน ี เนตรชยัภมู ิ-   

 นางแดง  ศิร ิม.11

หนา 4 ซม. /มีปรมิาณพื้นท่ี        

ไม่นอ้ย 1,230 ตร.ม.

(60:100,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นกอก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภมิู

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 -----------------------------------------------------
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรตี เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสดุตา อนิผล -                       

บา้นนายหมุน  งามหมู่  ม.4

คอนกรตี กว้าง 4 เมตร            

ยาว 170 เมตร หนา 4 ซม. /      

มีปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า        

680 ตร.ม.

(59:150,000) 

(60:500,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นนางอ าพร นอ้ยวิเศษ -      

 นายส ีมาลา ม.11

คอนกรตี กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.

 หนา 5 ซม. /มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

1,000 ตร.ม.

(60:600,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

6 ก่อสร้างถนนลกูรังบา้นโนนสะอาด เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 5 ม. ยาว 1,946 ม. 100,000 100,000 70,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.8 สายบา้นนายปยิภทัธ ช านพิงษ์ -         

บา้นนายสมพงษ์  เวหน  เชือ่มต าบล           

หนองบวัใหญ่

หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพื้นท่ี

ไม้นอ้ยกว่า 9,730ตร.ม พร้อม

วางท่อ  จ านวน 5 จุด

(59:200,000) 

(60:2,800,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายสามแยก เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 500,000 500,000 500,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นทุ่งสว่างพัฒนา ถงึคุ้มดอนนอ้ย ม.9 คอนกรตี กว้าง 6 ม.                 

 ยาว 1,000 ม. หนา 4 ซม./       

มีปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า        

6,000 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:3,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นกอก -โคกเสาเหลา้          

 ม.12

หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 13,200 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:7,920,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

9 ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายสามแยก เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 1,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

หมออนวัุฒน ์- โรงงานพลาสติก ม.12 หนา 4 ซม. หรอืมีปรมิาณพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 3,000 ตร.ม. 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก        

คอนกรตี

(60:1,800,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 ซอ่มแซมถนนลาดยางโนนสะอาด - เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 8 ม. ยาว 1,300 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สระสีเ่หลีย่ม หนา้บา้นนายวุฒไิกร -             

  โรงพรกิ ม.12

หนา 4 ซม. หรอืมีปรมิาณพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 10,400 ตร.ม. 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก        

คอนกรตี

(60:6,240,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

11 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 100,000 100,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสมาน ชาลเีครอื ม.10 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 11,200 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:6,720,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

12 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ซอยรวมใจ 10 หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 6,000 ตร.ม.

(59:200,000) 

(60:3,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

13 ยกระดบัถนนลงลกูรังสายปา่ชา้ ม.10 เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ดนิหนา 0.50 ม. ลงลกูรัง หนา 

0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพื้นท่ี         

ไม่นอ้ยกว่า 4,080 ตร.ม.

(60:1.632,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

14 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร 200,000 350,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

จากบา้น น.ส.อสุา รนิลา -                         

วัดโนนสะอาด ม.8

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพื้นท่ี 

ไม่นอ้ยกว่า 1,900 ตร.ม.

(60:1,140,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

15 ก่อสร้างถนนลาดยางรไีซคลิง่ จากบา้น เพื่อสญัจร ไป มา สะดวกขึน้ กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นายณรงค์ ถงึถนนส าโรงโคก-สระสีเ่หลีย่ม   

 ม.5

หนา 4 ซม. /มีปรมิาณพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 16,000 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:9,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 ก่อสร้างร่องสง่ระบายน้ า สายเลยีบถนน เพื่อให้ระบายน้ าไดส้ะดวกขึน้ กว้าง 2 ม. ยาว 2,500 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขงั กองช่าง

โนนสะอาด - สระสีเ่หลีย่ม ฝ่ังหมู่ท่ี 2 ลกึ 1 ม. (60:100,000) พื้นท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสญัจร

17 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตีสายหนองไผ่ ม.15 -  เต็งเต้ีย คอนกรตี กว้าง 8 ม.                 

 ยาว 2.20 กม. หนา 5 ซม./มี

พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 17,600 ตร.ม.

(60:10,560,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

18 ก่อสร้างถนนยกระดบั ลงลกูรัง เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ยกระดบัถนน ลงลกูรัง กว้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายนานายลอง – สามแยกไปเต็งเต้ีย          

 ม.16

พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้  6 ม. ยาว 1,500 ม.  ดนิหนา       

  0.50 ม. ลงลกูรัง 0.15 ม. หรอื

มีปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า      

9,000 ตร.ม.พร้อมวางท่อ

(59:100,000) 

(60:3,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง  จากบา้นนายสภุรี์ เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแบบยางธรรมชาติ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ชืน่จัตุรัส ถงึ สามแยกไร่นายประชนั            

 คงดว้ง ม.13

กว้าง 7 ม.  ยาว 390 ม.            

 หนา 5 ซม. / มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า  

 2,730 ตร.ม.

(60:1,638,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

20 ซอ่มแซมถนนลงลกูรังถนน เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ กว้าง 7 ม. ยาว 3,300 ม. 300,000 300,000 300,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นมะเกลอื-โนนหัวชา้ง ม.13 พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ ดนิหนา 0.50 ม. ลงลกูรังหนา 

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 23,100 ตร.ม.

(59:1,400,000) 

(60:3,003,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโนนสะอาด ม.8 เพื่อสญัจรไป มา สะดวกขึน้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 2,000,000 1,700,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ต.บา้นกอก - หนองไผ่ลอ้ม                         

   ต.หนองบวัใหญ่

คอนกรตี กว้าง 6 ม.                 

ยาว 3,400 ม. หนา 5 ซม. /มี

พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 20,400 ตร.ม.

(60:12,240,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 ยกระดบัถนนลงลกูรัง สายโคกหมาหิว เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ยกระดบัถนน ลงลกูรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.17 ต.บา้นกอก  - ห้วยเสีย้ว ต.กุดน้ าใส พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ กว้าง 6 เมตร ยาว 5 กม.           

 หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า 30,000 ตร.ม.

(59:6,000,000) 

(60:12,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

23 ซอ่มแซมถนนลาดยาง สายบา้นกอก เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ กว้าง 6 ม.ยาว 12 กม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.12 - บา้นสระสีเ่หลีย่ม  ม.7 ท่ีช ารุด พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ 

(หมู่ท่ี 12 ,7 เสนอโครงการ)

หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า 72,000 ตร.ม. ถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรตี

(59:7,500,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายหนองไผ่ ม.15 -ทุ่งสว่างพัฒนา 

  ม.9

พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ 

(หมู่ท่ี 15 เสนอโครงการ)

คอนกรตี กว้าง 8 ม. ยาว          

700 ม. หนา 4 ซม. หรอืมี

ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า            

5,600 ตร.ม.

(59:3,600,000) 

(60:3,360,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

25 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นโนนทอง ม.17 เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ลาดยางเคปซลี ชัน้ 6/9 7,000,000 7,000,000 7,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

(ต.บา้นกอก) - ท่าชา้ง (ต.กุดน้ าใส) พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ กว้าง 9 เมตร ยาว 8.80 กม.   

หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า 79,200 ตร.ม.

(59:7,000,000) 

(60:47,520,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายดงผาสขุ ม.16 - สระสีเ่หลีย่ม พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ คอนกรตี กว้าง 6 ม.                  

 ยาว 3,200 ม. หนา 4 ซม.      

หรอืมีปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า   

19,200 ตร.ม.

(59:200,000) 

(60:11,520,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

27 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นสระสีเ่หลีย่ม เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.14 ถงึหนองไผ่ ม.15 พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ 

(หมู่ท่ี 14 เสนอโครงการ)

คอนกรตี กว้าง 8 ม. ยาว 3 กม. 

หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า 24,000 ตร.ม.

(59:20,000,000) 

(60:14,400,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีวั้ด ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

28 ซอ่มแซมถนนลกูรัง สายหนองไผ่ ม.15 เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 (ต.บา้นกอก) - เต็งเต้ีย (ต.ทัพรัง้) พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ หนา 0.15 ม. /ปรมิาณพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 13,200 ตร.ม.

(59:300,000) 

(60:1,716,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

29 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นสระสีเ่หลีย่ม เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ถนนลาดยางแอสฟัสติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.14 ต.บา้นกอก - บา้นหนองพง พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ คอนกรตี กว้าง 6 ม.                  

  ยาว 2.80 กม. หนา 4 ซม./

ปรมิาณพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า            

  16,800 ตร.ม.

(59:3,000,000) 

(60:10,080,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

30 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นหลบุงิ้ว ม.5 เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ลาดยางเคปซลี ชัน้ 6/9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

(ต.บา้นกอก) - บา้นส าโรงโคก (ต.กุดน้ าใส) พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ กว้าง 6 เมตร ยาว 5 กม.       

หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ี            

ไม่นอ้ยกว่า 30,000 ตร.ม.

(59:4,000,000) 

(60:18,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

31 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นโนนทอง ม.11 เพื่อสญัจรไป มา และขนสง่ ลาดยางเคปซลี ชัน้ 6/9 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 ต.บา้นกอก - บา้นตลาด ต.กุดน้ าใส พชืผลการเกษตรสะดวกขึน้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กม.       

หนา 4 ซม./ปรมิาณพื้นท่ี            

  ไม่นอ้ยกว่า 18,000 ตร.ม.

(59:4,000,000) 

(60:10,800,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อบุติัเหตุ และมี

ความปลอดภยั

รวม 31  โครงการ 39,300,000 36,350,000 34,670,000 32,700,000
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