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 ผ.05

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบรกิารสรา้งมูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

      1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายบญุช่วย - บา้นนายวิรัตน์       

 ม.6

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

(60:2,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

2 ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 สร้างถนนทางเข้าหมู่บา้น ม.8 คอนกรตี กว้าง 6 เมตร             

ยาว 1,300 ม. หนา 4 ซม. /        

 มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า         

 7,800 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:4,680,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายประวัติ - บา้นนายสงกรานต์   

  ดลิกชาติ (ต่อจากถนน คสล. เดมิ) ม.2

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:1,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 8 เมตร ยาว 730 เมตร 800,000 800,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายศาลเจ้าพอ่ - บา้นนายณรงค์              

 ค าบญุเรอืง ม.5

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,840 ตร.ม.

(59:120,000) 

(60:1,168,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสี่ป ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจงัหวัด

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกอก  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวัดชยัภมิู

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ----------------------------------
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 ขุดลอกล าห้วย ล าคันฉู ต่อจากโครงการ เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 20 ม. ยาว 630 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

หมู่ละห้าล้าน ถงึฝายน้ าล้นบา้นตลาด ม.10 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร/         

มีปรมิาณดนิขุด 25,200 ลบ.ม.

(59:500,000) 

(60:800,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

6 ขุดลอกห้วยหนองปอ้ง ม.14 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 95 ม. ยาว 140 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร

หรอืมีปรมิาณดนิขุดไม่น้อยกว่า

26,600 ลบ.ม.

(59:100,000) 

(60:800,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

7 ขุดลอกห้วยส าโรง จากบา้นนายอ๊อต เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ถงึแยกคลองห้วยส าโรง ม.10 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร  /      

มีปรมิาณดนิขุด 24,000 ลบ.ม. 

พร้อมวางท่อบล็อคคอนเวิร์ส

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

8 ขุดลอกล าห้วยล าคันฉู ม.3 เพิม่แหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกห้วย กว้าง  8  ม. 300,000 300,000 300,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า มีน้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

ในการท าเกษตรกรรม ยาว 3 กม. ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ

 2 เมตร

(59:100,000) 

(60:100,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

ตลอดฤดูกาล

9 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าห้วยทองหลาง ม.12 เพือ่เก็บน้ าไว้ใช้หลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 900,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ฤดูฝนและใช้ตลอดปี  (ขนาดใหญ่) สูง 3 เมตร จ านวน 

   1 แห่ง

(59:200,000) 

(60:400,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

10 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าห้วยหิน ม.7 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 120 ม.  ยาว 200 ม. 400,000 400,000 400,000 500,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 48,000 ลบ.ม.

(59:100,000) 

(60:1,440,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

11 ขุดลอกคลองหลุบงิว้ ม.5 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 15 เมตร ยาว 2,400 ม. 400,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร/มี

ปรมิาณดนิขุด 36,000 ลบ.ม.

(60:1,080,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยทองหลาง ม.8 ขุดลอกในเขตชลประทาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

อ่างเก็บน้ าห้วยทองหลาง กว้าง 400 ม. ยาว 700 ม. ขุด

ลอกลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 280,000 ลบ.ม.

(59:3,000,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 ขุดสระหนองมดแล้ง ม.9 (ขยายพืน้ท่ี) เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 100 ม. ยาว 150 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 5 เมตร/มี

ปรมิาณดนิขุด 75,000 ลบ.ม. 

โดยการขุดสระขยายพืน้ท่ีสระให้

กว้างขึ้น

(59:1,000,000) 

(60:2,250,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

14 ขุดลอกล าคันฉูตอนล่าง ม.13 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 8 ม. ยาว 3,700 ม. 600,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร/มี

ปรมิาณดนิขุด 59,200 ลบ.ม.

(59:200,000) 

(60:1,776,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

15 ขุดลอกล าห้วยล าคันฉู หลังไร่กอวิเศษ เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 15 ม. ยาว 1,200 ม. 400,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ม.10 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 ม. /มี

ปรมิาณดนิขุด 36,000 ลบ.ม.

(60:1,080,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

16 ขุดลอกห้วยทองหลาง ม.12 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 12 ม. ยาว 2,000 ม. 600,000 600,000 600,000 700,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 48,000 ลบ.ม. 

พร้อมวางท่อบล็อคคอนเวิร์ส

(60:1,440,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

17 ขุดลอกคลองห้วยผา ฝ่ังตะวันออก ม.9 เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขุดลอกห้วย กว้าง  19  ม. 300,000 300,000 300,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ยาว 710 ม. ขุดลอกลกึจากดนิ

เดมิ 2 ม. /มีปรมิาณดนิขุด 

29,980 ลบ.ม.

(60:900,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

18 ขุดลอกล าห้วยหนองสรวง ม.11 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ขุดลอกห้วย กว้าง 20 ม. 500,000 400,000 400,000 400,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ยาว 1,200 ม. ขุดลกึจากดนิเดมิ  

 2 ม. /มีปรมิาณดนิขุด 48,000 

ลบ.ม.

(60:1,440,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

19 ขุดลอกห้วยผา ม.16 เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขุดลอกห้วย กว้าง  20  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ยาว 1,200 ม. ขุดลอกลกึจากดนิ

เดมิ 2 ม. /มีปรมิาณดนิขุด 

48,000 ลบ.ม.

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 ขุดเจาะบอ่บาดาลภายในหมู่บา้น ม.17 เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลในหมู่บา้น 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ จ านวน 30 บอ่ (60:4,500,000) น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

21 ขุดเจาะบอ่บาดาลหอถังสูง คุ้มโรงเรยีน เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลใช้พลังงาน 1,700,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

บา้นโนนสะอาด ม.8 การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ แสงอาทิตย์ จ านวน 1 จุด (60:1,500,000) น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

22 ขุดเจาะบอ่บาดาล ม.15 เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลในหมู่บา้น 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ เพือ่การเกษตร จ านวน 45 บอ่ (60:1,500,000) น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

23 ก่อสร้าประปาหอถังสูง (ประปาบาดาล) เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างประปาหอถังสูง 1,700,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

ม.9 การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ (ประปาบาดาล) ตามแบบ

หน่วยงานก าหนด 1 แห่ง

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

24 ลงลูกรังถนนหนองอเีฒ่า - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นานายฉวี ทองจ ารูญ ม.11 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  

1,200 ตร.ม.

(59:100,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

25 ซ่อมแซมถนนปรับเกรดลงลูกรัง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ลงลูกรังถนนน กว้าง 5 ม. 300,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ถนนสายไร่กอวิเศษ ม.10 เชื่อมต่อ             

  บา้นกอก ม.2

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น 

(หมู่ท่ี 10 เสนอโครงการ)

ยาว 610 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม

ปรับเกลี่ย หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 3,050 ตร.ม.

(60:400,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

26 ยกระดับถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายโรงสับไม้ - โนนหัวช้าง ม.13 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรัง หนา 

0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.

(60:6,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายถนนโนนทองท่าช้าง - ทางร่วม            

    ชลประทาน ม.3

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น คอนกรตี กว้าง  12 ม.             

ยาว 1,110 ม. หนา 4 ซม. /        

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า        

13,320 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:8,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

28 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตรสาย เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ก่อสร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ไร่นางมา แดงวิชัย - ไร่นางธนัญญา           

    สงิห์ลา ม.3

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น กว้าง 8 ม. ยาว 1,150  ม. หนา 

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 9,200 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:1,840,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

29 ก่อสร้างยกกระดับถนนเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลูกรัง กว้าง 8 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายหลุมปนู - หนองกุง  - วังพง ม.17 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ยาว 10 กม. หนา .015 ม. หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 80,000

 ตร.ม.

(59:4,000,000) 

(60:48,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

30 ก่อสร้างถนนลาดยางอ่างเก็บน้ า เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ห้วยทองหลาง - บา้นโนนสะอาด ม.8         

   ต.บา้นกอก

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น คอนกรตี กว้าง 6 ม.                 

 ยาว 1,300 ม. หนา 4 ซม./

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า            

   7,800 ตร.ม.

(59:2,000,000) 

(60:4,680,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

31 ก่อสร้างถนนลูกรังโนนทอง-ท่าช้าง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 8 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ช่วงไร่นายชรนิทร์ ทองจ ารูญ -                

ไร่นายยอด พรมจัตุรัส ม.11

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ยาว 3,500 ม.หนา 0.15 ม. หรอื

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า      

28,000 ตร.ม.

(59:2,000,000) 

(60:5,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

32 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตรทางเชื่อม เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 4 กม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ถนนสายโนนทอง - ท่าช้างเชื่อมถนน         

   สายโนนทอง - หนองกุง ม.17

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.15 ม. หรอื         

 มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า         

   20,000 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:4,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 4 กม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,600,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นหลุบงิว้ ม.5 -               

 สามแยกสนามบนิ

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 4 ซม./ปรมิาณพืน้ท่ี           

ไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.

(59:2,000,000) 

(60:21,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้มบาลาน - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สามแยกบา้นสระสี่เหลี่ยม ม.5 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น คอนกรตี กว้าง 6 เมตร             

 ยาว 3,545 ม. หนา 4 ซม./       

 ปรมิาณพืน้ท่ี ไม่น้อยกว่า          

   21,270 ตร.ม.

(60:13,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตี สายจากโรงเรยีนทุ่งสว่างวัฒนา -

 หน้าบา้นนายมะล ิโพธิ์ทอง ม.9

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น คอนกรตี เดมิกว้าง 6 เมตร       

ขยายเพิม่ข้างละ 2 ม.              

ยาว 705 ม. หนา 4 ซม./ปรมิาณ

พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 2,820 ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมี

ความปลอดภัย

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

      2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชวิีต สงัคม ครอบครัวอยู่ดมีีสขุ

          2.3  แผนงานเคหะและชมุชน

1 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย พร้อม เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 38 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้เข้าใช้ ประชาชนมีกิจกรรม กองช่าง

เครื่องออกก าลังกายและอุปกรณ์ ม.15 ในการออกก าลังกาย ยาว 40 ม. ปรมิาณพืน้ท่ี 1,520 

ตร.ม. และเครื่องออกก าลังกาย

และอุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง

(59:50,000) 

(60:800,000)

  ลานกีฬาและเครื่อง 

     ออกก าลังกาย     

  ร้อยละ 80

ยามว่างร่วมกัน 

และสุขภาพ

ร่างกายท่ีดี
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจัดการสนิค้าและบรกิารสร้างมูลค่าเพิม่อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยนื

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3. การพษันาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร

      3. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและพฒันาศักยภาพการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

          3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ก่อสร้างลานตากพชืผลทางการเกษตร เพือ่มีสถานท่ีเพยีงพอใน ก่อสร้างลานคอนกรตี 100,000 100,000 ประชาชนเข้าใช้ ผลผลติทาง กองช่าง

ม.10 การตากพชืผลทางการเกษตร กว้าง 46 ม. ยาว 90 ม.             

หนา 10 ซม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,140 ตร.ม.

(60:2,484,000) ประโยชน์ลานตาก 

อย่างน้อย ร้อยละ 70

การเกษตรเกิดการ

สูญเสยีน้อยลง

2 ก่อสร้างลานตากพชืผลทางการเกษตร เพือ่มีสถานท่ีเพยีงพอใน ก่อสร้างลานคอนกรตี 100,000 100,000 ประชาชนเข้าใช้ ผลผลติทาง กองช่าง

ม.3 (ด่านดู่) การตากพชืผลทางการเกษตร กว้าง 80 ม. ยาว 80 ม.             

หนา 15 ซม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.

ประโยชน์ลานตาก 

อย่างน้อย ร้อยละ 70

การเกษตรเกิดการ

สูญเสยีน้อยลง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

      4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาท้องถิ่น

          4.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหลุบงิว้ ส่งเสรมิการศึกษาของ กอ่สร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1,800,000 จ านวนเด็กนักเรยีน นักเรยีนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

ม.5 เด็กให้มีอาคารเรยีนท่ีได้

มาตรฐาน เหมาะสม

ขนาดเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ (58:1,500,000) 

(59:1,500,000) 

(60:1,500,000)

เข้าเรยีนตามเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 50

เรยีนท่ีเหมาะสม

และเพยีงพอ

รวม 39  โครงการ 25,800,000 24,700,000 26,100,000 22,000,000
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