1.การพัฒนา
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโพนทอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

1

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

2

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

3

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จากบ้านนายอมร ถึง บ้านนางเสวณี ย ์
นารี รักษ์

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

300,000

300,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง จากหนองใหญ่
ถึง ถนนนิ เวศรัตน์ หมูท่ ี่ 1สะดวก
ปลอดภัย
ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 1
จากปากทางเข้าหมูบ่ า้ น ถนนสาย 201
วัดประชาสามัคคี ถึงหน้าบ้านนายบุญมี
เพื่อนสงคราม ยาว 900 เมตร

300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
ส่วนโยธา

1,500,000

1

1,500,000

และปลอดภัย
1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ อบต.หน่วยงาน
ประชาชนผูใ้ ช้ สะดวกปลอดภัย
อื่นที่เกี่ยว
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
ประชาชนผูใ้ ช้ สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

4

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 1
แอสฟัตติกส์ จากปากทางเข้าหมูบ่ า้ น
ถนน 202 ถึงหนองใหญ่ ยาว 1,500
เมตร

5

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ลาดยางแอสฟัสติกส์ปากทางเข้าบ้าน
ใหม่พฒั นา ถนน 201
ถึงวัดประชาสามัคคี

500,000

500,000

500,000

6

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง จากบ้านนายสมพงษ์
พงษ์โพนทอง ถึงบ้านแม่สมคิด
ง้าวชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร

1,000,000

1,000,000

7

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 2
สายบ้านนายสะอิ้ง
เพียงชัยภูมิ ถึงบ้าน
นางกาไว พรหมมณี

300,000

300,000

1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

2

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
ประชาชนผูใ้ ช้ สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

8

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง จากปากทางเข้าวัด
ทุ่งสว่าง หน้า อบต.

9

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยางทับเส้นเดิม
สายกลางบ้านเชื่อมเขต
ติดต่อหมูท่ ี่ 12

300,000

300,000

10

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 2 ทับถนน
คสล.สายรอบบ้าน ด้านตะวันตก
ติดเขต ม.12

1,000,000

1,000,000

11

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 3 จาก นางเม้ง ซับพระไวย์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร

1,000,000

1,000,000

3

ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

12

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยางจากสี่ แยกวัดเพชร
พิบลู ย์ถึงหนองแปน หมูท่ ี่ 3

13

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง ม.4 สายโนนสาวเอ้
ท่าตะคู-โคกบ้านไทย-อ่างเก็บนํ้า

14

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 4 และคอนกรี ต
โนนบ้านไทย –บะหว้า ระยะยาว
3 กม.
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสติกสายบ้านหนองหญ้ารังกาถึง
บ้านห้วยบง ตําบลห้วยบง ระยะทาง 7
กม.

15

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
700,000
700,000
700,000 ร้อยละ 60 ของ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวก
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก

15,000,000

4

15,000,000

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

16

17

18

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย
ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น

ปรับปรุ งถนนลาดยางทางเข้า
หมูบ่ า้ น หมู่ 5 (สายบ้านหนอง
หญ้ารังกาถึงบ้านสร้างแว้)
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรี ต

ภายในหมูบ่ า้ น

บ้านสร้างแว้ หมู่ที่ 5 (สายบ้านสร้างแว้

ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เส้นทางสะดวก

7,556,000

7,556,000

7,556,000 ร้อยละ 60 ของ

2,500,000

5

2,500,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ทางหลวง
ชนบท

ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.,หน่วยงาน

ประชาชนผูใ้ ช้ ในการคมนาคม
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

- บ้านห้วยบงเหนื อ) ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,675 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ถนนเส้นสร้างแว้ ถึง หนองหญ้ารังกา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวก
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวก
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง จากประตูวดั บ้านซับ
พระไวย์ หมูท่ ี่ 6 ไปถึงบ้านม่วงเงาะ
ตําบลห้วยบง

20

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น
ภายในหมูบ่ า้ น
ทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย

8,163,000

8,163,000

8,163,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.,หน่วยงาน
ประชาชนผูใ้ ช้ ในการคมนาคม
ที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

21

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรี ตบ้านโนนม่วง หมูท่ ี่ 7
(สายโนนม่วง – บ้านโนนแดง
ตําบลบุง่ คล้า) กว้าง 6 เมตร ยาว
1,924 เมตร หนา0.04 เมตร
ถนนลาดยางภายในหมูบ่ า้ น
ทับ
คอนกรี ตที่ชาํ รุ ด ยาว 2,000 เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวก
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

22

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 7เดิมเป็ นถนนลูกรัง
จากบ้านนายเอกฤทธิ์ ถึงบ้านผือ หมูท่ ี่
16 ตําบลกุดตุม้ ระยะทางยาว 1,500
เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวก
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

6

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

23

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
นายฉัตรชัย สุนนท์ ถึงบ้านโนนแดง

24

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 8
เส้นซับม่วง-ภูแฝด

25

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลาดยางจากถนน
201-ซับม่วง

26

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 8จากซับม่วงถึง
ไทรงามไปเชื่อมทางขึ้นเก็งกอโจด

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
500,000
500,000
500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

7

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

อบจ.ชัยภูมิ
อบต.โพนทอง
อบต.นาเสี ยว

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

27

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนแอสฟัสติก หมูท่ ี่ 8 จากบ้าน
นางเปลื้อง ถึงสี่ แยกโรงเรี ยน

28

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนแอสฟัสท์ติก หมูท่ ี่ 12

29

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

30

ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมี
ภายในหมูบ่ า้ น
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จากสามแยกหน้าบ้าน ธนภัทร

แก้วเมืองน้อย ถึงรอยต่อเขตเทศบาล
ยาวประมาณ 2,000 ม.
ถนนลาดยาง หมูท่ ี่ 12 จากหน้าบ้าน
นางวราวัลย์ ถึง ห้วยดินแดง

ถนนแอสฟัสติก จากบ้าน
นางประทุมพร เชื่อถือ ถึงบ้าน
นางประทุมทอง ฝางชัยภูมิ

8

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

1

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้งถนน คสล.ทางเข้านานายฉวี
พุทธชาลี หมูท่ ี่ 1

2

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.จากนาแม่มะลิ คุม้ ไข่น้ าํ ถึง
บ้านหนองกา หมูท่ ี่ 4, 9,10

300,000

300,000

3

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ร้านก๋ วยเตี๋ยว ไก่มะระ

300,000

300,000

9

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

4

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.บ้านนายสมพร ใกล้ด่าน
กลาง หมูท่ ี่ 1 ยาว 150 เมตร

5

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 1 จากบ้านนางมณี
ศรี กริ นทร์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 100
เมตร

500,000

500,000

6

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 1 จากบ้านนายอดิ
ศักดิ์ ประสานเชื้อ ถึง หนองใหญ่

300,000

300,000

10

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

500,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

1,320,000 ร้อยละ 60 ของ
อบต. ประชาชนผูใ้ ช้

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา
อบต.รอบเมือง

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ซอยบ้านนาย สุ ลกั ษณ์ ฐาน
วิสยั กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร

8

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.ต่อจากบ้านนายสุ ทดั ชืด
นอก ถึงคลองส่งนํ้าลงห้วยดินแดง 80
เมตร และทําทํานบกั้นนํ้า

300,000

300,000

300,000

9

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล. หมู่ 1ซอยสุ ขสวัสดิ์ จาก
บ้านนายวิบลู ย์ เพชรพงศ์ ถึงสะพาน
กลางทุง่ ยาว 600 เมตร

1,320,000
อบต.

1,320,000
อบต.

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ซอยหลัง อบต.ถึงบ้านนาง
มะลิคุม้ ไข่น้ าํ ยาว 300 เมตร กว้าง 4
เมตร

300,000

300,000

11

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

7

10

ตัวชี้วดั

เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

300,000

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ซอยบ้านนางชัยศรี ราช
มะโรงถึงบ้านนายบุญมี เพื่อนสงคราม
ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร

200,000

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

12

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 1 (สาย
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201)
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กว้าง 4. เมตร ยาว 19 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางลูกรังลงตาม
สภาพพื้นที่ หรื อมีพ้นื ที่ดาํ เนิ นการไม่
น้อยกว่า 76 ตารางเมตร และมี
ปริ มาตรคอนกรี ตไม่ต่าํ กว่า 11.40
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)

410,000

410,000

410,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

12

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

40,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

81,000

81,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

142,000

142,000

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

13

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. ซอยเข้าบ้านนายสมจิตร
ศาลาศักดิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร

14

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 1 ซอยตามุย่ อุทิศ
เป็ นโครงการต่อเนื่อง ยาว 30 เมตร
กว้าง 3.5 เมตร

40,000

40,000

15

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 1 ซอยข้างศูนย์การ
เรี ยนรู ้ หมูท่ ี่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

81,000

16

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 1 ซอยข้างบ้าน อ.
ศุภชัย สมรรถชัย กว้าง 3.00 เมตร ยาว
70.00 เมตร

142,000

13

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
73,000
73,000
73,000

17

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 2 ซอยบ้านนายอุดร
เพียงชัยภูมิ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

18

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

(ช่วงที่ 1 จากหน้าบ้านครู เมิล ถึงร้าน
ซ่อมบ้านนาย สายัณห์ บุญพันธ์) (ช่วง
ที่ 2 ร้านซ่อมบ้านนายสายัณห์ ถึงแยก
ไปวัดทุง่ สว่าง ) หมูท่ ี่ 2

232,000

232,000

19

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 3 จากนานายประวัติ
ถึงนานายสุ พจน์ สิ งห์วงศ์

200,000

20

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 3 จากบ้านนางดัชณี ย ์
ขําหิ นตั้ง ถึง บ้านนายสมพงษ์ เติมชีพ

300,000

14

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

232,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

21

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 3 ซอยบ้านนายสุ ริยะ
ชูเดช ถึง วัดเพชรพิบรู ณ์

22

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 3 สายแยกหนองบัว

100,000

100,000

23

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 3 ซอยบ้านนายบุญ
ธรรม เติมชีพ กว้าง 3.00 เมตร ยาว
15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

29,000

29,000

15

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

100,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

29,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

24

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.หมูท่ ี่ 4จากบ้านนายสมจิตร
ล้นเหลือ ถึงบ้านนางหนูเพลิน พรภิ
ภัทร กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร

25

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล. หมูท่ ี่ 4 เชื่อมหนองใหญ่ถึง
บ้านหนองหญ้ารังกา

500,000

500,000

500,000

26

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 4 บ้านนางจันใส ยิม้
เสงี่ยม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร

150,000

150,000

150,000

16

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

27

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 4 บ้านนายอุทร
ท่าหว้า ยาว 50 เมตร

28

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 4 สายข้างหนองคู
ช่วงที่ 3 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 62.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000

100,000

100,000

29

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 5 จากหมูบ่ า้ นถึงอ่าง
ลับมีด

500,000

500,000

500,000

17

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

30

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 เชื่อมต่อระหว่าง
ตําบลโพนทอง ไปตําบลห้วยบง ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
ดําเนินการไม่นอ้ ยกว่า 7,000 ตาราง
เมตร และปริ มาตรคอนกรี ตไม่ต่าํ กว่า
1,050 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้ าย

31

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.สายรอบหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 5
ระยะทาง 1 กม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,920,000
3,920,000 3,920,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000

ส่วนโยธา

18

500,000

500,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(KPI)

32

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 5 สายไปวัดสร้างแว้
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร

33

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 5 สายไปวัดสร้างแว้
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000

300,000

300,000

34

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 60 ของ

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 6 จากบ้านนาย
ประมวล คบบัณทิตย์ ถึงบ้านนายเก
ดิษฐ์ หวะสุวรรณ กว้าง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต หมูท่ ี่ 6 จาก
บ้านนายอินตองถึงสํานักสงฆ์นาทราย
ระยะทาง 200 เมตร

35

19

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ประชาชนผูใ้ ช้ ที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

2560

2561

2562

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

2,694,000

2,694,000 ร้อยละ 60 ของ

36

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 6 จากซับพระไวย์ รี
สอร์ท ถึง บ้านนางบุษบา วรรณพงษ์

37

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่6จากบ้านซับพระ ไวย์
ไปบ้านซับม่วง จากบ้านทองปน ทาง
ชัยภูมิ ถึงถนน คสล.มาจากซับม่วง
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

2,694,000

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.หมูท่ ี่ 6 บ้านนายสายสัญญา
ปัจโต ถึงบ้านนายสุ พล ยอดขํา
ระยะทาง 300 เมตร

500,000

38

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

20

500,000

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย

อบต./อบจ.

20 ครัวเรื อนได้รับ
ผลประโยชน์

อบต./อบจ.

20 ครัวเรื อนได้รับ
ผลประโยชน์

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

39

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

รอบหมูบ่ า้ นจากบ้านนายบุญเพ็ง จํา
พันธ์ ถึง บ้านนางอมร ทับปิ ง หมูท่ ี่ 6

40

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

จากบ้านนายสุภชัย การสู ง ถึง บ้าน
นายสุ พล ยอดขํา สายออกบ้านนางเม้ง
หมูท่ ี่ 6

300,000

300,000

41

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.ในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 6 จาก
หน้าวัดถึงหน้าเมรุ

200,000

42

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 6 สายบ้านนายบุญ
เพ็ง จําพันธ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000

21

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

100,000

100,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

43

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซอยบ้านนายกองหนุน ดียางหวาย หมู่
ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร

44

ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 7 เข้าหนองผีหลอก
มาจากเวทีการประชุมประชาคม

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)
309,000

(บาท)
309,000

(บาท)
309,000

200,000

200,000

200,000

22

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

45

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ถนน คสล. หมูท่ ี่ 7 (สายข้างศาลา
เอนกประสงค์ ถึงหนองไม้ตาย)
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตาม
สภาพพื้นที่ หรื อมีพ้นื ที่ดาํ เนิ นการไม่
น้อยกว่า 190 ตารางเมตร และมี
ปริ มาตรคอนกรี ตไม่ต่าํ กว่า 28.50
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ที่สะดวก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

-

400,000

-

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

1,120,000

1,120,000

1,120,000 ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

46

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ 7 ทางเข้า
หนองผีหลอก

47

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้าง คสล.หมูท่ ี่ 7 ตั้งแต่นานายวี
พจน์ พิกุล ถึง หน้าบ้านนางยุพา ลา
ตพาน

500,000

500,000

48

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 7 จากทางแยกโนน
กกจิกถึงวัดโนนม่วง

300,000

49

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ขยายถนน คสล.หมูท่ ี่ 7 จากหมูบ่ า้ น
ถึงวัดโนนม่วง โดยขยายทางวางท่อ
ระบายนํ้า ตามจุดต่าง ๆ เพิ่ม 3 จุด

50

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.รอบหนองไม้ตาย หมูท่ ี่ 7
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

24

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

51

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 7หน้าบ้านนายฉัตร
ชัย สุนนท์ ขนานดกว้าง 5 เมตร ยาว
100 เมตร

52

เสริ มผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

สายไปวัดโนนกระยอม บ้านโนนม่วง
หมูท่ ี่ 7 กว้าง 3.00 ยาว 147,000

99,000

99,000

99,000

53

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 8 จากสี่ แยกหลัง
โรงเรี ยน ถึง ที่นานายแสงจันทร์

300,000

300,000

300,000

54

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 8 จากบ้าน
นายเซี่ ยมเส้นข้างโรงเรี ยน

400,000

400,000

400,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
700,000

(บาท)
-

(บาท)
-

55

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน ค.ส.ล.หมูท่ ี่ 8 ระยะทาง 100 ม.
ซ่อมทาง 700 เมตร บ้านนายเสาร์ ถึง
ที่ดินนายเด่นดวง

56

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.เส้นที่ตดั ใหม่ หมูท่ ี่ 8 หน้า
บ้านนางสมหวัง ถึงที่ นางหนูสน
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร

300,000

300,000

300,000

57

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.หมูท่ ี่ 8จากถนนซับม่วง -ภู
แฝด ไปบ้านนายประมวล วัดชัยภูมิยาว
100 ม.มาจากเวทีการประชุมประชาคม

100,000

100,000

100,000

58

เสริ มผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ช่วงที่ 1 (สายจากหน้าบ้านเทิดไท้ ถึง
ศาลาบริ การประชาชน) ช่วงที่ 2 (จาก
หน้าโรงเรี ยนบ้านซับม่วง ไปสถาน
ที่ต้ งั ระบบผลิตนํ้าประปาหมูบ่ า้ น) หมู่
ที่ 8

150,000

150,000

150,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
98,000
98,000
98,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่มีการ
คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น

ส่วนโยธา

59

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 8 ซอยข้างโรงเรี ยน
บ้านซับม่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

60

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

61

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 9จากทางลาดยาง
สระโนนสาวเอ้ ถึง หน้าบ้านนางลํา
เดียง บุญโยธา กว้าง 5 เมตร ยาว 150
เมตร
ถนน คสล. หมูท่ ี่ 9จากอู่ดีเลิศ ถึง นา
นายทองสุข ดวงมณี กว้าง 5 เมตร ยาว
150 เมตร

300,000

300,000

300,000

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

62

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนคสล.หมูท่ ี่ 9 ติดถนนลาดยาง นา
พ่อสุ ทิน สายศรี ถึง นานายสุวรรณ คง
สูงเนิ น กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

27

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

63

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 9 จากถนนลาดยางถึง
บ้านนางละมุล ศรี จาํ ปา กว้าง 3เมตร
ยาว 60 เมตร

64

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 9 จากบ้านนายสมชาย
ดงทอง ถึงบ้านนายสุ ระ ช่างคูณ กว้าง
3 ม. ยาว 30 ม.

-

50,000

-

65

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 9 สายหน้าร้านขนม
ปัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

25,000

25,000

25,000

66

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 9 สายบ้านนางลํา
เดียง บุญโยธา กว้าง 5.00 เมตร ยาว
23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

74,000

74,000

74,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

67

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

67

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 9 (จากหน้าบ้านนาง
สุภาพ ลองจํานงค์ ถึง หน้าบ้านนาง
สิ มมรา แสนบุญ) กว้าง 1.00 เมตร ยาว
130.00ตารางเมตร
จากทางเข้าโนนสาวเอ้โฮมเสตย์ถึงนา
นายพรมมา กองจันทร์ ประมาณ 700
มกว้าง 3 ม

68

ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

69

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
117,000
117,000
117,000

100,000

100,000

100,000

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 จากบ้าน
นายบุญโฮม กองจันทร์ ถึงหนองไข่ผาํ
หมูท่ ี่ 10

200,000-

200,000-

200,000-

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 จากบ้านนาง วริ
นทร์ ถึง บ้านนายวีรชาติ

300,000

300,000

300,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

70

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 จากบ้านนายสุ ข
สันต์ สมานเพื่อน

71

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 เส้นหลังโรงเรี ยน
หนองหญ้ารังกาตลอดสาย

126,000

126,000

126,000

72

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 ซอยนาเจริ ญ

300,000

300,000

300,000

73

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 10จากบ้านนางแสง
ทอง ล้นเหลือ ถึง บ้านนางประภัสสร
บังเกิดผล

300,000

300,000

300,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

74

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. บ้านนางศตพร ภูผาลี ถึง
บ้านนางสมคิด ฐานวิเศษ หมูท่ ี่ 10

75

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ ี่ 10 บริ เวณ
หลังโรงเรี ยน ทางบ้านนายอดุลย์ เที่ยง
ธรรม

300,000

300,000

76

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

จากหนองม่วง ถึง วัดหนองไผ่ลอ้ ม
หมูท่ ี่ 10 ยาว 1,000 เมตร

2,000,000

2,000,000

77

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

จากบ้านนางคําหลุน ถึง บ้านนายสง่า
หมูท่ ี่ 10

500,000

500,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

78

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนข้างสุสาน ถึง หนองม่วง หมูท่ ี่ 10

79

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

จากบ้านนายไพฑูรย์ ลองจํานงค์ ถึง
คลองนํ้าสาธารณะ นานายสุ ขสันต์
สมานเพื่อน หมูท่ ี่ 10

200,000

200,000

200,000

80

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซอยบ้านนายจักกรี จําพันธ์ กว้าง 3.00
เมตร ยาว 63.00 เมตร หมูท่ ี่ 10

121,000

121,000

121,000

81

ขยายถนนคอนกรี ต เพื่อให้ประชาชนมี
เสริ มเหล็กและวางท่อ เส้นทางคมนาคมที่
ระบายนํ้าคอนกรี ต
สะดวกปลอดภัย
เสริ มเหล็ก

จากหน้าอู่สาํ เริ ง ถึง หน้าบ้านนางชลดา
จําพันธ์ ขยายถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.30 - 3.00 เมตร ยาว 107.10
เมตร พร้อมเสริ มบ่อนํ้าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาด 1.00 * 1.20 เมตร จํานวน
1 บ่อ หมูท่ ี่ 10

167,000

167,000

167,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

82

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 11 เชื่อมนางเม้ง ถึง
บ้านหนองหญ้ารังกา จากนานายสังคม
ธงทอง (ซอยต้นตาล) กว้าง 3 เมตร

83

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 11 สายหนองหญ้า
ข้าวนก ( นานายสวย ศรี จาํ ปา )

400,000

400,000

400,000

84

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมู่ 11 จากโสกดินแดง –
บะหว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

500,000

500,000

500,000

85

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 11 ซอยต้นตาลช่วงที่
2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

100,000

100,000

100,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

86

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซอยตรงข้ามศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
นางเม้ง ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร หมูท่ ี่ 11

87

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 12ซอยหน้าบ้านนาย
อรุ ณ บุญเจิด ถึงบ้าน น.ส.สุ มาลี เวท
ยากร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
78,000
78,000
78,000

200,000
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200,000

200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

88

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 12 ซอยบ้านนาง
กุหลาบ พานทอง ถึงบ้านนายหนูเกตุ
ปรางค์ชยั ภูมิ กว้าง 3 เมตร ยาว 14
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ลงตามสภาพพื้นที่ หรื อมีพ้นื ที่
ดําเนินการไม่นอ้ ยกว่า 42 ตารางเมตร
และมีปริ มาตรคอนกรี ตไม่ต่าํ กว่า 6.30
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)

89

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

เททับถนนคสล.หมูท่ ี่ 12 จากทางเข้า
วัดหน้าบ้านนางหนูเรื อนประสานพันธ์
ถึงบ้านนางวิภารัตน์ ฐิ ติกรกุล มา
จากเวทีการประชุมประชาคม

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,000
23,000
23,000

300,000

35

300,000

300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

90

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนน คสล.หมูท่ ี่ 12จากหน้า
บ้านนางพุมมา ขุนพรหมถึงหน้าวัดทุง่
สว่างบ้านโพนทอง

91

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ร่ องระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด-เปิ ด (โครง
เหล็ก) จากหน้าบ้านนางประทุมพร
เชื่อถือ ถึงหน้าบ้านนางพิศมัย เทพสิ ทธิ

500,000

500,000

500,000

92

ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.หมูท่ ี่ 12 จากบ้านนางยวง
คงชัย กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร

100,000

100,000

100,000

93

ปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ ง ซ่อมแซม ภายในตําบลโพน
ทองทั้ง 12 หมูบ่ า้ น

335,606

335,606

335,606

36

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

94

ปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซอยข้างบ้านนายขุน ละมุนเมือง หมูท่ ี่
12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

95

ปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนน คสล. หมูท่ ี่ 12 ซอยบ้านนาง
สําเภา มาลาเหลือง กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58,000
58,000
58,000

38,000

37

38,000

38,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

1

2

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยกร่ องพูนดินตัดถนนใหม่บา้ นใหม่
พัฒนาหมูท่ ี่ 1 บ้านนายอดิศกั ด์
ประสานเชื้อ ถึงหนองใหญ่ ยาว 1,000
เมตร กว้าง 5 เมตร
ถนนลูกรังจากนานายทองจันทร์
ดวงกันทร ถึง นานางมะลิ คุม้ ไข่น้ าํ

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

3

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังข้างศูนย์เรี ยนรู้ ยาว 50 เมตร
กว้าง 5 เมตร

300,000

300,000

300,000

4

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ยกร่ องพูนดินถนนลูกรังสู่พ้นื ที่
การเกษตร หมูท่ ี่ 1 ที่นานายฉวี
พุทธชาลี

300,000

300,000

300,000

38

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

5

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

6

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

7

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

8

ขอเพิ่มลูกรังคลองนํ้า เพื่อให้ประชาชนมี
ฝั่งตะวันตกหมูบ่ า้ น เส้นทางคมนาคมที่
เชื่อมกับหมูท่ ี่ 12
สะดวกปลอดภัย

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ยกร่ องพูนดินหมูท่ ี่ 1 ลําเหมือง
สาธารณะประโยชน์ จากนานางศรี ไพร
วิภาทานัง ถึงบ้านนางสมคิด ง้าว
ชัยภูมิ
(สายหลังค่ายลูกเสื อภักดีชุมพล) บ้าน
ใหม่พฒั นา หมูท่ ี่ 1 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 900 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

7,500

7,500

7,500

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 2 สายนานายธวัช
บุญรอด กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

100,000

100,000

100,000

จากคลองนํ้าฝั่งตะวันตกหมูบ่ า้ นเชื่อม
กับหมูท่ ี่ 12

100,000

100,000

100,000

39

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
ประชาชนผูใ้ ช้ คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

10,000,000 ร้อยละ 60 ของ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

9

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง จากนานายประวัติ
เต็งชัยภูมิ ยาวประมาณ 200 เมตร

10

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร
(สายสุมหัว) บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 3 กว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,940 เมตร

331,000

331,000

331,000

11

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ลงลูกรัง หมูท่ ี่ 4 หน้าศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
หลวงพ่อศรี เทพ ตัดไป ถนนดําไป
บ้านสร้างแว้ ยาวประมาณ 150 เมตร

150,000

150,000

150,000

12

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 4,9,10
ยาว 5 กม.(นานายบุญมี โสโพธิ์
ทอง –บ้านนายทองใบลองจํานง)

10,000,000

10,000,000

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

40

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

13

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ขยายทางอัดบดลูกรัง หมูท่ ี่ 4 จากนา
นายบรรจงสายผึ่งถึงนานายบุญเฮี ยง
จําพันธ์ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

14

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

นานายสมจิตร ดังโพนทอง ถึง นานาย
สกุล งิ้วชัยภูมิ

100,000

100,000

100,000

15

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

นานายสุ ดใจ นารี รักษ์ ถึง นานาย
บรรจง โชคดี

100,000

100,000

100,000

16

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

สายจากนานายบุญมี โสโพธิ์ ทอง ถึง
นานายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่ หมูท่ ี่ 4
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

203,000

203,000

203,000

41

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
114,000
114,000
114,000

17

ปรับปรุ งถนนลูกรัง
ไปพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

(สายท่าตะคู ถึง อ่างเก็บนํ้าหิ นลับมีด
ช่วงปลาย) หมูที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
800 เมตร

18

ปรับปรุ งถนนลูกรัง
ไปพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

(สายจากนานายบุญโฮม ดวงมณี ) หมูท่ ี่
4 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1000 เมตร

149,000

149,000

149,000

19

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

300,000

300,000

300,000

20

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก หมูท่ ี่ 5 จาก
ทางเข้าบ้านครู ถนอม ไปวัดจําปี กลาง
อ้อมออกมาสายแยกนานางลี ศรี รักษ์
ยาวประมาณ 3 กม.
ปรับปรุ งถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 6 จากซอย
ข้างซับพระไวย์รีสอร์ท ถึง บ้านนาง
บุษบา วรรณพงศ์ ระยะทาง 300 เมตร

50,000

50,000

50,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

21

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 6 ซอยหน้า
บ้านนายหนูแดง เอกวุธ ถึงห้วยหิ น
แตก ระยะทาง 1,000 เมตร

22

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 6 ซอยบ้าน
นายบรรพต ตุลยากรณ์ ยาว 200 เมตร

100,000

100,000

100,000

23

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังหมูท่ ี่ 6จากบ้านนายเรี ยม
กล้าแท้ ถึงถนนซับพระไวย์ถึงบ้านนาง
เม้ง

200,000

200,000

200,000

24

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลูกรังหมูท่ ี่ 6 เส้นทาง
จากบ้านนายกองหนุน ดียางหวาย ถึง
ทางหลวง 201 ระยะทาง 3 กม.
เส้นทางไปเตาเผาขยะ

200,000

200,000

200,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

25

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากโนนม่วง
ถึงชีลอง ระยะทาง 4 กม.

26

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ยกร่ องพูนดินจากนาหมอแว้
ถึงชีลอง (ลําปะทาวชีลอง)

370,000

370,000

370,000

27

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

400,000

400,000

400,000

28

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 7 สายเขตติดต่อเขต
เทศบาลลงไปหนองอีตลู ้ าํ ห้วยชีลอง
ถนนลูกรังยกร่ อง กว้าง 400 เมตร ยาว
800 เมตร
ล้อมรอบหนองผีหลอก หมูท่ ี่ 7

100,000

100,000

100,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

29

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 8 เส้นซับ
ม่วง ถึงภูรัง

30

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 8 เส้นซับ
ม่วง ถึงภูรัง

200,000

200,000

200,000

31

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังหมูท่ ี่ 8 แยกซับม่วง-ภูแฝด
ถึงจุดทําบุญยอดนํ้า

370,000

370,000

370,000

32

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังหมูท่ ี่ 8 จากทางแยกถนน
ซับม่วง ไปภูแฝดเข้าเกิ้งกอโจด

400,000

400,000

400,000

33

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง - หิ นคลุก.เส้นซับม่วง-ไป
ไทรงาม-ไปศาลปู่ ตา

400,000

400,000

400,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่ยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

34

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

บ้านนายวิสุทธิ -เชื่อมบ้านม่วงเงาะ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

35

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังจากบ้านนายเสาร์-ถึงวัดภูรัง

400,000

400,000

400,000

36

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมูท่ ี่ 8 เส้น
เชื่อมแยกเมรุ -เส้นเชื่อมม่วงเงาะ

300,000

300,000

300,000

37

ปรับปรุ งถนนลูกรัง
ไปพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

(สายข้างบ้านเทิดไท้ถึงถนนลาดยาง)
หมูท่ ี่ 8 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400
เมตร

147,000

147,000

147,000

38

ถนนเพื่อการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

จากที่นานางแสงจันทร์ ถึง ที่นานายรุ่ ง
รื่ นกลิ่น

200,000

200,000

200,000

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

39

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง –หิ นคลุกบ้านหนองหญ้า
รังกาหมู่ 9 จากอู่ดีเลิส ถึง นานายทอง
สุข กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000ม.

40

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูก หมูท่ ี่ 9 รังติดโนนสาวเอ้ ถึง
นานายพรมมา กองจันทร์ กว้าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร

300,000

300,000

300,000

41

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังหมูท่ ี่ 9 ติดสนามแข่งรถ ถึง
นานางกุหลาบ ดังชัยภูมิ กว้าง 4 เมตร
ยาว 1000 เมตร

300,000

300,000

300,000

42

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9จากนานางสุภาพ ถึง
นานายขาว วงษ์รัตน์ กว้าง 4 เมตร ยาว
1000 เมตร

600,000

600,000

600,000

43

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9 ติดคลองอิสานเขียว
ถึง นานายสุ บิน ดงทอง กว้าง 4 เมตร
ยาว 1000 เมตร

600,000

600,000

600,000

47

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

44

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วดั
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000200,000200,000- ร้อยละ 60 ของ

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 จากบ้านนาย
ไพฑูรย์ ถึง คลองเหมืองสาธารณะ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

45

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

46

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9 จากทางเข้า
สนามแข่งรถโนนสาวเอ้ ถึงนานาง
กุหลาบ ดังชัยภูมิ กว้าง 3 เมตร ยาว
300 เมตร
ปรับปรุ ง ขยายถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9จาก
สนามแข่งรถโนนสาวเอ้ ถึงนานายโส
วิทย์ เพ็งทา

47

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9โซนนาคึมสี่ แยก ถึง
นานางหอมแพง ดวงเงินกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

48

ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

48

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 9 จากนานายบรรจง
ถึง นานายเกิ้น ศรี รังกา กว้าง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร

49

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

เส้นทางตะวันออก ศูนย์ SML หมูท่ ี่ 9
จากถนนลาดยาง ถึง สวนนายสมเกรี
ยติ ลองจํานงค์ 150 เมตร

200,000

200,000

200,000

50

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง-หิ นคลุก ติดถนนลาดยาง
นานายสมบูรณ์ ดังชัยภูมิ ถึง นานาย
ไพรรัตน์ กองจันทร์ จุดชนถนนสาย
บ้านหนองไผ่ลอ้ ม

200,000

200,000

200,000

51

ปรับปรุ งถนนลูกรัง
ไปพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

(สายนาคลึม) หมูท่ ี่ 9 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2240 เมตร

250,000

250,000

250,000

49

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,00070,00070,000-

52

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 10จากปาก
ซอยนาเจริ ญ ถึงนานายบุญศรี ยาว 200
เมตร

53

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง ซอยบ้านนางคําหลุนถึง
บ้านนางสง่า

300,000

300,000

300,000

54

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

100,000

100,000

100,000

55

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังบ้านนางเม้ง ม.11จาก
หนองสาธารณะโสกดินแดงเชื่อมบ้าน
หนองหญ้ารังกา ออกโนนสาวเอ้ ยาว 3
กม.
ถนนลูกรังบ้านนางเม้ง ม.11จากซอย
บ้านนายไพรัตน์ ธงทอง ถึง นานางสุ
ทิน แก้วคอนไทย

300,000

300,000

300,000

50

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

56

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรังบ้านนางเม้ง ม.11จากนา
นางอํานวย จวงเงิน ถึง นานายทอง
เติมผล

57

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

สายจากนานายอํานวย จวงเงิน ถึง นา
นายบุญ ประทุมถิ่น และนานายทอง
เติมผล หมูท่ ี่ 11

153,000

153,000

153,000

58

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ถนนลูกรัง –หิ นคลุกทุกหมูบ่ า้ น

500,000

500,000

500,000

59

ถนนลูกรัง –หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุ งถนนลูกรัง หมูท่ ี่ 12 จากนา
นางอํานวย อภัย (ลําห้วยปะทาว) ถึง
นานางสมพร พิงชัยภูมิ (ลําห้วยชีลอง)
กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 1 กม.

200,000

200,000

200,000

51

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

60

ถนนลูกรัง -หิ นคลุก

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

ยกร่ องพูนดิน จากทางเข้าบ้านครู
ถนอมต้วงตะกัว่ ถึงวัดจําปี กลาง
อ้อมมาสายแยกนานางลี ศรี รักษ์ และ
ทางเข้าพื้นที่การเกษตรนานายเหลือ
บ้านยางบง ถึงนานางมะลิวรรณ รัด
หิ นลาด
เพื่อสะดวกในการขน ยกร่ องพูนดิน จากบ้านนายเรี ยม
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร กล้าแท้ หมูท่ ี่ 6 ถึงถนนนางเม้ง-ซับ
พระไวย์

61

ถนนลูกรังลงสู่ พ้นื ที่
การเกษตรภายใน
ตําบลโพนทอง

62

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกในการขน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
ภายในตําบลโพนทอง ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

63

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อสะดวกในการขน (สายโรงยาเส้นถึงหนองสระ) หมูท่ ี่ 12
ภายในตําบลโพนทอง ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 740 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

92,000

92,000

52

ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ร้ อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย
92,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

ส่วนโยธา

เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

1

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายถนน
ทางเข้าหมูบ่ า้ นใหม่พฒั นาคุม้ ยอดมาลัย

2

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ท่อระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรี ตซอย
ก๋ วยเตี๋ยวไก่มะระ หมูท่ ี่ 1

500,000

500,000

3

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ท่อระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรี ตซอย
บ้านนางสุ ภาพร ตราเงิน ถึงบ้านนาย
ไกรฤกษ์ หมูท่ ี่ 1

200,000

4

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ท่อระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรี ตซอย
ตรงข้ามคาร์แคร์ หมูท่ ี่ 1

5

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ทําร่ องระบายนํ้าสายตะวันตกหมูบ่ า้ น
โพนทอง หมูท่ ี่ 2 จนถึงเขตหมูท่ ี่ 12
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

6

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด-เปิ ด (โครง
เหล็ก) จากหน้าบ้านนาง สุ พิศ แก้ว
เมืองน้อย ถึงหน้าบ้านนาย โภคา หมู่
พรหมมา หมูท่ ี่ 2

7

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า จากถนนสาย 202
ถึงหน้าบ้านอาจารย์ป้อมซอยหนองบ่อ
หมูท่ ี่ 2

300,000

300,000

8

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าสายบ้าน นายอาทิตย์
ประสานพันธ์ ถึงสระนํ้าสาธารณะ
หนองฉิม หมูท่ ี่ 2

300,000

9

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้า จากปากทางบ้าน
ปลัดวรวิทย์ หมูท่ ี่ 2

10

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 2จากหน้าบ้านนาง
วราภรณ์ พวงประโคนถึงหน้าบ้าน
นางสมหวังถิ่นสมบูรณ์

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

11

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 2 ฝั่งตะวันตก
หมูบ่ า้ น จากถนนใหญ่ที่ของนายวรวิทย์

12

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ทําร่ องระบายนํ้าบ้านนางทองมา
ปรางชัยภูมิ ลงร่ องเหมืองทิศตะวันตก
หมูบ่ า้ น

500,000

500,000

13

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 2 จากหน้าบ้าน
นางสอิ้ง หวะสุวรรณ ถึงปากซอยหน้า
บ้านแม่สมจิตร ประสานเมตร

300,000

14

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าจากหน้าบ้าน นางระบวบ
ภูวญาณ จนสุ ดซอย

15

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ทางระบายนํ้าคลองดาดระบายนํ้าฝั่ง
ตะวันตกหมูท่ ี่ 2 เชื่อมกับหมูท่ ี่ 12
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ประชาชนมีร่องระบายนํ้า ทําร่ องระบายนํ้าที่ยงั ไม่เสร็ จซอย
เสี ยที่สะอาด
บ้านนางศิริเนตร พิมพ์โนนทอง ถึง
บ้าน ดต.ปัญญาศักดิ์ ศิริมลู ลงท่อ
ระบายนํ้าลําเหมือง ฝั่งตะวันตกหมูบ่ า้ น

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีร่องระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะอาด
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

16

ทําร่ องระบายนํ้า

17

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 2 จากปากทาง
หลวง 202 เข้าโนนก่าม ยาว 400 เมตร

400,000

400,000

18

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 2จากบ้านจาก
บ้านนาง สุ พิศ กระเซ็นถึงบ้านนาย
วรวิทย์ หวะสุวรรณ (สายบ้านแม่
ประเสริ ฐวงศ์ษา)

300,000

19

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าบ้าน
นางพัชริ นทร์ ลองจํานงค์ ถึง บ้าน
นายสมศักดิ์ ดังชัยภูมิ

300,000

56

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

20

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าวัด ถึง
บ้านรองสุทิน สุ วรรณพิมล

21

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าบ้านนาง
อุไร หิ รัญมูล ถึง หน้าบ้านนายไข ธง
ทอง

300,000

300,000

22

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าบ้านนาง
ทองอั้ว ทางชัยภูมิ ถึง สระหนองแปน

300,000

23

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าบ้านนาย
สมดี ถึง หน้าบ้านนายบุญมา ธงภักดิ์

24

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3 จากหน้าบ้าน
นางสาว สุ วารี พวงจันทร์ ถึง หน้า
บ้านนายบุญมา ธงภักดิ์

57

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

25

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าบ้านนาง
กาหลง ถนอมพันธ์ ถึงบ้านนางแสง
เดือน คุณฉนวน

26

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3 จากบ้านนายแดง
คาดทะเล ถึงบ้านนางอรวรรณ แสน
สระ

200,000

200,000

200,000

27

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหน้าวัด ถึง ม.11 หน้าวัด
ถึงบ้านพ่อสมควร

400,000-

400,000

400,000- ร้อยละ 60 มีการ

28

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3 จากบ้านนายบุญ
ธรรม เติมชีพ ถึงบ้านนายสมพงษ์
เติมชีพ

200,000

200,000

29

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากหน้าวัดถึง
บ้านนายสมพงษ์ ชืดนอก

300,000

30

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าหมูท่ ี่ 3 บ้านนางเม้ง
ซับพระไวย์ บริ เวณสามแยกนานาง
บุญลือ ตาปราบ

200,000

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

ชุมชนที่สะดวก

58

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

100,000

100,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

31

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3 จากหน้าบ้าน
นายประวัติสมทิพย์ ถึงบ้านนายบุญมี
ใสอีเม้ง

32

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3 จากนา
นายกองพันธ์ ถึงนานางบุญลือ

300,000

300,000

33

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 3 จากสายข้างวัด
ถึงบ้านนายธํารงค์ คําศรี

300,000

34

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากบ้าน
นายศรชัย นาคริ น ถึงหน้าวัดยาว 50
เมตร มาจากเวทีการประชุมประชาคม

35

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากบ้านนาย
สุริยะ ชูเดช ถึงวัดเพชรพิบลู ย์

59

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

36

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าจากบ่อหิ นลงสู่หนอง
อีเม้งที่ถนนตัดใหม่

37

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าจากนานางสําเร็ จ พวง
จันทร์ ลงนานายประวติ เต็งชัยภูมิ

300,000

300,000

38

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าซอยบ้านนายศุภชัย ประ
ดิฐจา ถึง สระหนองแปน

400,000

39

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าหมูท่ ี่ 4 จากบ้านนาง
ทองมา บุตรดี ถึง นานางบัว ดงทอง

40

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรี ต หมูท่ ี่ 4จาก
บ้านนางพัน ศรี วงษ์ชยั ถึง บ้านนางบุญ
โสโพธิ์ ทอง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200
เมตร ลึก 0.50 เมตร

60

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

150,000

150,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

128,000

128,000

128,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

41

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรี ต หมูท่ ี่ 4 จากสี่
แยกบ้านนายชัชวาล ศรี จาํ ปา ถึงบ้าน
นายถาวร จําพันธ์

42

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ท่อระบายนํ้า หมูท่ ี่ 4 จากหน้าบ้าน
นายสนิ ท ใจบุญ ถึงบ้านนายชานนท์
บุตรดี ยาว 60 เมตร

100,000

100,000

43

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 4จากบ้านนายบุญ
กอง ดังโพนทอง ถึงนานางจําปี ชนะ
น้อย ยาวประมาณ 150 เมตร

150,000

44

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กและ
ขยายถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 4
จากหน้าบ้านนายบุญกอง ศรี วงษ์ชยั ถึง
หน้าบ้านนายอินตา ลองจํานงค์

45

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

บ้านนางสมพร ดงทอง ถึง นายละมัย
ดังชัยภูมิ

61

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

100,000

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้อยละ 60 มีการ ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออก ที่สะดวก
นอกชุมชนที่
สะดวก
ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

46

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

บ้านนายเลิศ ช่างคุณ ถึง หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

47

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ท่อส่ งนํ้าจากหิ นลับมีดไป สร้างแว้ หมู่
ที่ 5

300,000

300,000

48

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 จํานวน 15
ครัวเรื อน

100,000

49

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 5 จากบ้านนายบุญ
กอง ดังโพนทอง ลงสู่ บอ่ สาธารณะ

300,000

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 6 จากหน้า
โรงเรี ยนไปจนถึงบ้านนายกองหนุน ดี
ยางหวายทั้ง 2 ฝั่ง (สายฝั่งตะวันออก)
ยาว 200 เมตร

300,000

50

ตัวชี้วดั
(KPI)

ส่วนโยธา

ชุมชนที่สะดวก

62

300,000

300,000

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

51

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 6 จากบ้านนาย
บรรจง พลอยงูเหลือม ไปถึงบ้านนาย
บุญเพ็ง จําพันธ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 350 เมตร

52

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

เพิ่มท่อระบายนํ้าข้ามถนนระหว่างนา
นางประนอม ลือชา นานายฉัตรชัย สุ
นนท์ นานางละม่อม พงษ์สวัสดิ์

100,000

100,000

53

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

300,000

54

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 7
จากบ้านนายธี ระพงษ์ ประสานเนตร
ถึงห้วยดินแดง ขนาด 60 x 100
ระยะทาง 500 เมตร
รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 7จากสามแยกบ้าน
นายธี ระพงษ์ โนราช ถึงสามแยกบ้าน
นางมาลีลา

500,000

63

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

55

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ นโนนม่วงหมู่ 7 จากสามแยก
บ้านนายไอศูรย์ พวงมาลัยถึงบ้าน นส.
บําเหน็จ ชูสกุล ระยะทาง 300 เมตร

56

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่ า้ นโนน
ม่วงหมูท่ ี่ 7 สี แยกบ้านนางจีราพร บุญ
จิตรถึงสี่ แยกบ้านนายธี ระพงษ์
ประสานเนตร ระยะทาง 800 เมตร

500,000

500,000

57

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่ า้ นโนน
ม่วงหมูท่ ี่ 7 จากสี่ แยกบ้านนายบุญชู สุ
นนท์ถึงสามแยกบ้านนางรําพรรณ
ชุมตรี นอก ระยะทาง 200 เมตร

300,000

58

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 7 จากบ้านนาย
จันทร์ บุญนา-นายใจ สรวงนอก

300,000

64

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

59

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากหน้าบ้าน
พ่อสหัส พงษ์ชยั ภูมิตลอดแนวถึงห้วย
ดินแดง

60

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากหน้าบ้านพ่อ
ไสว พิกุล ถึง หน้าบ้านพ่อธี รพงษ์ โน
ราช ติดกับหมูท่ ี่ 12

300,000

300,000

61

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ท่อระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7ข้ามถนนหน้าบ้าน
นายบุญพร้อม วงศ์ษา

300,000

62

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้ามูท่ ี่ 7หน้าบ้าน น.ส.วิภา
วรรณ มาโพนทอง ตลอดแนวถึงหน้า
บ้านนางกองแก้ว ชัยนริ นทร์

63

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7 ข้ามหน้าบ้าน
นายบุญร่ วม แตงชัยภูมิ

65

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

64

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากหน้าบ้านนาย
อุทิศ สายศรี ถึง หน้าบ้านนางนงลักษณ์
คล้าจตุรัส

65

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากหน้าบ้านนาง
พรรณี ใจสงบ ถึง หน้าบ้านนางบุญ
โฮม ชูสกุล

300,000

300,000

66

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากบ้านนางสมใจ
ประทุมถิ่น ถึง หน้าบ้านนางสมหวัง
ใจสงบ

200,000

67

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากหน้าบ้าน น.ส.
สกาวรัตน์ ประสานเนตร ตลอดแนว

68

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 7จากบ้านโนนม่วง
ถึง หนองเป้ า หมูท่ ี่ 12

66

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
183,000
183,000
183,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

216,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

69

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

(จากหน้าบ้าน อ.ธี ระพงษ์ โนราช ถึง
บ้านตาไร) หมูท่ ี่ 7 กว้าง 0.50 เมตร ยาว
123.00 เมตร

70

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 8 พร้อมฝาปิ ดจาก
บ้านนางสําอาง ถึงบ้าน นางเรี ยน ดัง
โพนทอง

216,000

216,000

71

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 8จากบ้าน
นายขันทอง ไพศาลพันธ์ ถึงบ้านนาย
สมบัติ รัตนเนตร

400,000

72

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 8บ้านนายขันทองบ้านนายวีรพล

73

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

คลองระบายนํ้า หมูท่ ี่ 8(คลองดาด)
จากสระวัดหนองคู ถึงโนนสาวเอ้

67

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

100,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

74

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 9จากบ้านนางรัตนา
กองจันทร์ ถึงบ้านนายสุ ขนั วินญายงค์
ยาว 70 เมตร

75

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 9จากบ้านนาย
ณรงค์ ธรรมประโชติ ถึงบ้านนายสุบิน
ดงทอง เชื่อมกับหมูท่ ี่ 4 ยาว 200 ม.

200,000

200,000

76

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ปรับปรุ งร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 9 จาก
สระนํ้าวัดหนองคู-โนนสาวเอ้

100,000

77

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

จากบ้านแม่หอมแพง ถึงบ้านนายลํา
พรรณ ยืนชีวี

200,000

68

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

100,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

150,000

150,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

78

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

แก้ไขก่อสร้างทําบ่อพักเพิ่มเติมของ
รางระบายนํ้าทางเข้าหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 10
ยาว 240 เมตร (งานส่ วนจังหวัด) ปาก
ทางเข้าหมูบ่ า้ นหนองหญ้ารังกาถึง
บ้านนายสมพงษ์บญ
ุ โยธา

79

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าแบบฝาเปิ ด จากบ้านนาง
กองมี ศรี จาํ ปา ถึงศูนย์การเรี ยนรู้ หมูท่ ี่
10

200,000

200,000

80

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

100,000

81

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ฝังท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รองรับนํ้าหน้าบ้านนายสมบัติ วิสยั กล้า
เพื่อระบายลงท่อระบายนํ้าหน้าบ้าน
นางวารี ทาท่าหว้า หรื อเทปูน
(คอนกรี ต)ทับพื้นผิวถนนเดิมให้สูงขึ้น
จะทําให้น้ าํ ไม่ขงั
ฝังท่อซี เมนต์ จาก บ้านนายเชี่ยว ชาญ
คําบุรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

150,000

69

ตัวชี้วดั
(KPI)

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ซ่อมแซมยกระดับท่อระบายนํ้า หน้า
บ้านนางหนูจนั ทร์ พานานอก หมูท่ ี่ 10

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

82

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

83

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

ประชาชนมีร่องระบายนํ้า จากบ้านนางไข่ปอก ถึง บ้านนายพิมพา
เสี ยที่สะอาด
ชิดนอก

400,000

400,000

84

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11 จากบ้านนางผิน
พวงจันทร์ ถึง บ้านนายประยูร กอง
จันทร์

400,000

85

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11จากบ้านนาย
เฉลียว ถึง หน้าบ้านนายวันชัย ศิริกุล

86

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11จากบ้านนาง
สมนึก ศรี สุวรรณ์ ถึง บ้านนางตุ๊ วินมา

70

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

200,000

200,000

200,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

400,000

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

87

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11จากบ้านนางสาว
บัวไข สงผัด ถึง บ้านนายประเด็จ คุม้
ห้วยบง

88

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11จากบ้านนาง
นิยมวรรณ ประดับวงศ์ ถึง บ้านนาง
สุภาพร บุญจิตร

300,000

300,000

89

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11 จากบ้านนางมณี
หมัน่ คํา ถึง บ้านนางตุ๊ วินมา

300,000

90

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนาย
ประยูร กองจันทร์ ถึงบ้านนาย ไพ
รัตน์ ธงทอง

91

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนางมณี
หมัน่ คํา ถึง บ้านนางนิ ยมวรรณ ประ
ดับงศ์

71

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

400,000

400,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

92

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนาง
สถิตย์ แก้วคอนไทย ถึง บ้านนางสมยง
พิมพ์ภกั ดิ์

93

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้าน
นางเกล็ดทอง แกลงกัน ถึง โรงสี พนู
สวัสดิ์

400,000

400,000

94

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนางธิ ดา
วงศ์ษา ถึง บ้านนายสุ นนั หวะสุ วรรณ

400,000

95

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าจากบ้านนางสมนึ กถึง
นางตุ๊ วินมา

96

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าหมูท่ ี่ 11 จากบ้านนาง
สายฝน ฉายศรี ถึงบ้านนายสําเนี ยง
ธงชัยภูมิ

72

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

150,000

150,000

150,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

97

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

บ้านนางเม้ง หมู่ 11จากหน้าบ้านนาย
บัญชาประดับวงศ์ ถึงหลังบ้านนางตุ๊
เติมผล ยาว 200 เมตร

98

ก่อสร้างทางระบายนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีราง
/ท่อระบายนํ้าใน
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
หมูบ่ า้ น
ชุมชนที่สะดวก

300,000

300,000

99

ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้า หมูท่ ี่ 2 จากหน้าบ้าน
ผอ.สมนึก สมบัติมี ออกมาผ่านบ้าน
นางล้อม หักเข้าซอยบ้านนางวิไล
จันทร์พงษ์ ลงท่อระบายนํ้าสาย
กลางบ้าน
รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนายสุ
วิทย์ วรรณพงษ์ ถึง แยกฟาร์ มไก่เก่า

300,000

100 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 11จากบ้านนายบุญ
บุญภูมิถึงบ้านนายพรม ครองบุง่ คล้า

101 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า และท่อระบายนํ้าจาก
หน้าวัดทุง่ สว่างถึงประตูเหล็กเข้าหมู่
12 บางช่วงที่ยงั ไม่ได้ทาํ ทั้ง 2 ฝั่ง
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ออกนอกชุมชนที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

102 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าจากบ้านนางหนูถ่าํ ถึง
บ้านนายจรู ญ คุณธรรม ทั้ง 2 ฝั่ง

103 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 12 จากบ้านแม่คาํ
เบา พงษ์ถาวร ถึง บ้านนางกัลยาณี
เกิดบ้านกอก

300,000

300,000

104 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 12 จากบ้านแม่
สํารอง เพียงชัยภูมิ ถึง บ้านนางอุทยั
สรณ์ ระวิรรณ

300,000

105 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ ี่ 12 จากหน้าบ้าน
นางคําเบา พงษ์ถาวร ถึง บ้านนาย
เฉลิมพร พงษ์ถาวร เขตชายแดน

106 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ ี่ 12จากบ้านนางทุม
มา ขุนพรม ถึง บ้านนางวราวัลชาติ
อาสา
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

107 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

รางระบายนํ้าจากหน้าบ้านนางวราวัลย์
ถึงทางโค้งศูนย์สามวัย

108 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายในซอยบ้านคุณประทุมทอง
ถึงถนนสายหน้าวัดไปถึงถนนบ้าน
โนนม่วง ม. 7

300,000

300,000

109 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

วางท่อระบายนํ้าจากบ้านนาง กลมรี
พลแสงลงลําห้วยดินแดง

300,000

110 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าจากหน้าบ้าน
วีรัตน์ คําพันธ์ ถึงศูนย์สามวัย

111 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าบ้านนางละม่อม
ขันธสง ยาว 300 เมตร

นาย

ตัวชี้วดั
(KPI)
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้ อยละ 60 มีการ
ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสี ย
ระบายนํ้าออกนอก ที่สะดวก
ชุมชนที่สะดวก

ส่วนโยธา

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ส่วนโยธา

112 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ทําร่ องระบายนํ้าจากหน้าบ้านนางประ
ทุมพร เชื่อถือถึงหน้าบ้าน
นาย
ทศพล ฝางชัยภูมิ

113 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าจากบ้านนาย
ระนอง ถึงบ้านนายจรู ญ คุณธรรม

300,000

300,000

114 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าจากบ้านนางแย้ม นน
ตรี รัตน์ ถึงบ้านนางวราวัลย์ ชาติอาสา

300,000

115 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าจากสามแยกหน้าศูนย์เด็ก
เล็กเดิม ถึง ห้วยดินแดง

116 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด-เปิ ด (โครง
เหล็ก) จากหน้าบ้านนายต๋ อย ถึงหน้า
บ้านนายกองเหรี ยญ บุญจิตร
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ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

117 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

ร่ องระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด-เปิ ด (โครง
เหล็ก) จากหน้าบ้านนางคําเบา พงษ์
ถาวรถึงสามแยกศูนย์พฒั นาเด็กหลังเก่า

118 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ท่อระบายนํ้าใน
หมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสี ยออกนอก
ชุมชนที่สะดวก

(จากหน้าบ้านยายถํ่า ถึง หน้าบ้านยาย
ทิพย์) หมูท่ ี่ 12 กว้าง 0.50 เมตร ยาว
180 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

280,000
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280,000

280,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

1

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ่าจากบ้านนายอดุล
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ วงศ์ชู ถึง อ.สุ เจน นิจอภัย
ในการเกษตร

2

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะหมูท่ ี่ 1ซอย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ข้างชัยพัฒนาค้าไม้
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

3

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะ หมูท่ ี่ 1 ซอย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ร้านก๋ วยเตี๋ยวไก่มะระ
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

4

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะหมูท่ ี่ 1 ซอย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ข้างบ้านนางมณี ศรี คริ นท์
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

78

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

5

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท่ ี่ 1 ซอย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ป่ ากระเฉดตรงข้ามคาร์ แคร์
ในการเกษตร

6

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า ม.1 ซอยบ้านนายสม
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ พรใกล้ด่านกลาง
ในการเกษตร

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

7

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสาธารณะไฟแสงจันทร์ หน้าบ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางจันทร์ ตา พรมสนธิ
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

8

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแสงจันทร์ในหมูท่ ี่ 2 ที่
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ตกหล่น
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

79

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

9

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 2,7,12 จากบ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ โนนม่วง ไปจนถึงลํานํ้าปะทาว จนถึง
ในการเกษตร
นานางรําพรรณ ศาลาศักษ์

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

10

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หน้าปั๊มแก๊ส ถึงปาก
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ทางเข้าวัดโนนม่วง
ในการเกษตร

300,000

300,000

11

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ่าภายในหมูบ่ า้ น
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ หมูท่ ี่ 2 เสาไฟฟ้ า 3 ต้น โครมไฟ 3 ดวง
ในการเกษตร

10,000

12

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณะหมูท่ ี่ 3สาย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านนางกาหลงนางวรรณเพ็ญ นางแสง
ในการเกษตร
เดือน นางอนุศรี

13

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 3 จากบ่อหิ น ถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านซับพระไวย์
ในการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

80

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ตัวชี้วดั (KPI)

14

ขยายไฟฟ้ าแรงตํ่า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง หมูท่ ี่ 3จากบ่อ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ หิ นถึง วัดเพชรพิบลู ย์
ในการเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

15

ขยายไฟฟ้ าแรงตํ่า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 3 รอบหนอง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ สระพัง
ในการเกษตร

175,000

175,000

175,000

16

ขยายไฟฟ้ าแรงสู ง

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงสูง หมูท่ ี่ 3 ไป
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ หนองใหญ่บริ เวณสถานี สูบนํ้า
ในการเกษตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 80 ของ

17

ขยายไฟฟ้ าแรงสู ง

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าสายบ้านนายสุริยะ ชู
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ เดช ถึงวัดเพชรพิบลู ย์ บ้านนางเม้ง
ในการเกษตร

100,000

100,000

100,000

18

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายไฟฟ้ าแรงสู ง จากวัดเพชรพิบลู ย์
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางเม้ง ไปอ่างเก็บนํ้าโสกดินแดง
ในการเกษตร
ระยะทาง 1,500 เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 80 ของ

81

ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

19

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายไฟฟ้ าแรงสู งพร้อมหม้อแปลง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ จากหน้าวัดนางเม้ง ถึงซับพระไวย์
ในการเกษตร

20

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ซอยบ้านนางประวัติ สมทิพย์ ถึงบ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางปัจจัย ใสอีเม้ง
ในการเกษตร

400,000

400,000

21

ขยายไฟฟ้ าแรงสู ง

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายไฟฟ้ าแรงตํ่าภายในหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ 4 จํานวน 2 ต้น จากบ้านนาย ดีเลิศ
ในการเกษตร
หลักสู งเนิ น ถึงบ้านนายผา ชิดนอก

300,000

22

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแสงจันทร์จากป้ อมยาม
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ หมู่ 9 ถึง โนนสาวเอ้ ทางแยกท่าตะคู
ในการเกษตร

23

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างบริ เวณรอบสระ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ วัดหนองคู ม.4
ในการเกษตร

82

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

24

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่4 จากปู่ ตา ถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านพ่อสมาน ชาติศรี
ในการเกษตร

25

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 4 จากสี่ แยก
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ สนามวัด ถึงนานายสุบิน สงวนศักดิ์
ในการเกษตร

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

26

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 4 สายโนนสาว
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ เอ้-ท่าตะคู-โคกบ้านไทย-อ่างเก็บนํ้า
ในการเกษตร
หิ นลับมีด

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

27

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ขยายไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 5 ขยายเพิ่มเติมจาก
ทางทิศใต้ของบ้านสร้างแว้เชื่อมต่อ
ในการเกษตร
เส้นชนบท สายหนองหญ้ารังกา+
ห้วยบงเหนือ และเส้นจากวัดไป
ชลประทานที่ตดั ใหม่ ยาว 1,200 เมตร

500,000

500,000

500,000

ส่วนโยธา

83

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าจากบ้านนายสมสิ น ศรี
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ชัย ถึงที่นางชัยพา สงวนศักดิ์
ในการเกษตร

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

29

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 จํานวน 39
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ครัวเรื อน
ในการเกษตร

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

30

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ่า หมูท่ ี่ 5 จาก
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ แนวถนนบ้านสร้างแว้ ถึงบ้านหนอง
ในการเกษตร
หญ้ารังกา ระยะทาง 500 เมตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

31

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากสร้างแว้ บ้านอาจารย์เรนู
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

32

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 6จากบ้านนายคํา
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ มาย ทางชัยภูมิ ถึงบ้านนายหนูแดง
ในการเกษตร
เอกวุธ ระยะทาง 600 เมตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

84

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

33

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 6จากบ้านนาย
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ สายสัญญา ปัจโต ถึง สํานักสงฆ์ปู่
ในการเกษตร
นาคาย่านาคี ระยะทาง 800 เมตร

34

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายแนวเขตไฟฟ้ าคุม้ นาทราย หมูท่ ี่ 6
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้
ในการเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

35

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 7สายโนนม่วงถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ โนนคอกวัว
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

36

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตํ่าหมูท่ ี่ 7 สายโนน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ กะยอมไปบ้านนายอิทธิ พล นาชัยภูมิ
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

85

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

37

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายไฟฟ้ าแรงตํ่าหมูท่ ี่ 7จากสามแยก
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ โนนม่วงถึงโนนก่าม
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

38

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายไฟแสงจันทร์ หมูท่ ี่ 7จากหน้า
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านนายลําดวน ไขข้างพลู ถึง หน้า
ในการเกษตร
บ้านนางเพ็ญประภา จงกล

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

39

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 7 จากบ้านนาง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ประภาพร จงกล ถึงบ้านนา ผูใ้ หญ่ ชัย
ในการเกษตร
วัชร ไพศาลฤทธิ์ หมูท่ ี่ 2

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

40

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 8 จากหมูบ่ า้ น
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ซับม่วง – บ้านพ่อสมาน
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

41

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 8จาก โรงเรี ยน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านซับม่วงถึงตําบลนาเสี ยว
ในการเกษตร

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

86

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

42

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 8 จากหลัง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ โรงเรี ยน ถึง นานายคณิ ต
ในการเกษตร

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

43

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 8 จากบ้านนาง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ เสาร์ ถึงนานายเด่น
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

44

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 8 จากที่
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นายบุญจิตร ถึงนานายบุญเลิศ
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

45

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าจากบ้านนายเฉลิม บุญ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ คําภาว์ ถึงนานายบรรจง สายศรี
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

87

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

46

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า จากจุดแข่งรถ ถึงนา
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางกุหลาบ ดังชัยภูมิ
ในการเกษตร

47

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าจากบ้านนายสมพงษ์
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บุญโยธา ถึงนานายคํามาย ทาท่าหว้า
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

48

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าอู่ดีเลิศ ถึง ศูนย์เรี ยนรู ้
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ชุมชน (sml) หมู่ 9
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

49

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า แสงจันทร์ ซอยนาเจริ ญ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

88

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 9 จากนาพ่อ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ วิเชียร ประสานพันธ์ ถึง วัดปู่ ศรี เทพ
ในการเกษตร
ยาว 1000 เมตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

51

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 9
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ติดถนนลาดยาง ถึง นานายสุ บิน ดงทอง
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

52

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าหมูท่ ี่ 9 จากอู่ดีเลิศ ถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านพ่อก้อนทอง ดวงเงิน 2,000 เมตร
ในการเกษตร

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

53

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า บ้านพ่อเฉลิม บุญคําภา ถึง บ้านนาง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ ถวิล สงวนศักดิ์ หมูท่ ี่ 9
ในการเกษตร

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

89

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

54

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากโรงนํ้ารุ่ งเรื อง ถึง สํานักสงฆ์ศรี
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ เทพ หมูท่ ่ี 9
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

55

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากบ้านนายเกษม ชาติหนองทอน ถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านนายตี๋ ธงภักดิ์ หมูท่ ี่ 10
ในการเกษตร

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

56

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากบ้านนางคําหลุน จําพันธุ์ ถึง บ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางสง่า กองจันทร์ หมูท่ ี่ 10
ในการเกษตร

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

57

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากบ้านนายสมเกียรติ ชอสู งเนิ น ถึง
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นานายเตา เที่ยงธรรม หมูท่ ี่ 10
ในการเกษตร

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

58

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า จากบ้านนางจินดา ปวงชัยภูมิ ถึง ศูนย์
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ พัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ ี่ 10
ในการเกษตร

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

90

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

59

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 11 แรงสู งจาก
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ บ้านนางเม้ง ถึง โสกดินแดง
ในการเกษตร

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

60

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าหมูท่ ี่ 12 จากหน้าบ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ แม่ดวงจันทร์ ปรางค์ชยั ภูมิ ถึง บ้าน
ในการเกษตร
นายวิรัตน์ จําพันธ์

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

61

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท่ ี่ 12จากหน้าบ้าน
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้ นางดวงจันทร์ ปรางค์ชยั ภูมิถึงบ้าน
ในการเกษตร
นายวีรัตน์คาํ พันธ์

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

62

ขยายเขตไฟฟ้ า

เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะทุกหมูบ่ า้ น
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้
ในการเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

63

ค่าปรับปรุ งซ่อมแซม เพื่อให้ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
ไฟฟ้ าสาธารณะ
ใช้ทกุ ครัวเรื อนและใช้
ในการเกษตร

120,000

120,000

120,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีไฟฟ้ าใช้และมี
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ า ความปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้อย่างเพียงพอ ทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

91

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่

64

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

อุดหนุนไฟฟ้ าส่ วน

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้ า

ภูมิภาค

ส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
มีงบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีงบประมาณ

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ
ส่วนโยธา

ในการอุดหนุน ในการอุดหนุน
การขยายเขต

การขยายเขต

ไฟฟ้ าที่เพียงพอ ไฟฟ้ าที่เพียงพอ
65

ค่าครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน เพื่อขยายเขตระบบ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า จําหน่ายติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้ าภายใน
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลโพนทอง

ภายใน อบต.โพนทอง

400,000

92

400,000

400,000

มีกระแสไฟฟ้ า
เพียงพอสําหรับ
การใช้งานใน
สํานักงาน
กระแสไฟฟ้ าไม่
ตกอุปกรณ์
ไฟฟ้ าใน
สํานักงานไม่
เกิดความเสี ยหาย

มีกระแสไฟฟ้ าเพียงพอ
สําหรับการใช้งานใน
สํานักงานกระแสไฟฟ้ าไม่ตก
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในสํานักงานไม่
เกิดความเสี ยหาย

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000

1

ขยายเขตประปา
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ครัวเรื อน

ขยายเขตนํ้าประปาจากบ้านนายสมพล
พงษ์โพนทอง ถึง ศูนย์เรี ยนรู ้

2

ขยายเขตประปา
หมูบ่ า้ น

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ครัวเรื อน

ขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 1ซอยบ้านนาย
สมพร ใกล้ด่านกลาง

600,000

600,000

600,000

3

ขยายเขตนํ้าประปา
บ้านนางเม้ง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ุกครัวเรื อน

ขยายเขตนํ้าประปา จากบ้านร้อยตํารวจ
สุ มิตร ถึง นานางถาวร ใจบุญ

200,000

200,000

200,000

4

ขยายเขตนํ้าประปา
หมูท่ ี่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ุกครัวเรื อน

ขยายเขตนํ้าประปา หมูท่ ี่ 4 จากอู่ดีเลิศ
ถึง บ้านนายรังสิ ต ดังโพนทอง

200,000

200,000

200,000

5

ขยายเขตนํ้าประปา
บ้านนางเม้ง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ุกครัวเรื อน

ขยายท่อประปา จากบ้านนายบุญธรรม
เติมชีพ ถึงบ้านนายสมพงษ์ เติมชีพ

200,000

200,000

200,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

2560
(บาท)
600,000

2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
600,000

6

ขยายเขตนํ้าประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ ทุกครัวเรื อน

ขยายเขตนํ้าประปา หมูท่ ี่ 6 จากคุม้
ในบ้านหน้าบ้านนาย สุ พล ยอดขํา ถึง
คุม้ นาทราย บ้านนายอําไพ ดวงชัยภูมิ
ระยะทาง 1,000 เมตร

7

ขยายเขตนํ้าประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ ทุกครัวเรื อน

ขยายเขตประปาหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 7 จาก
บล๊อกข้างห้วยดินแดง ถึงฟาร์ มหมู
นายจีรศักดิ์ พิมาลัย ระยะทาง 200 เมตร

200,000

200,000

8

ขยายเขตประปา(ตก
สํารวจ)

ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปาจากหน้าบ้านนาง
ทองเหลือง สู้ศึก ถึงบ้านโบถส์
คริ สต์จกั ร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9

200,000

200,000

94

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
9

ขยายเขตประปา(ตก
สํารวจ)

10

ขยายเขตประปา

11

ขยายเขตประปา

12

ขยายเขตประปา

ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปั ญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9
ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปั ญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9
ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปั ญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9
ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปั ญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 9 จากบ้านนาย
สํารอง กองจันทร์ ถึงบ้านนายเฉลิม
บุญคําภา

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปา จากบ้านนางสําราญ
ดังชัยภูมิ ถึงนานายสมิตร กองจันทร์

200,000

200,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปา จากบ้านนางกองร้อย
ศรี จาํ ปา ถึงถนนดํา SML

200,000

200,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปา จากศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กถึงหอพัก น.ส.จารุ ภคั คําบุรี

200,000

200,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขยายเขตนํ้าประปา หมูท่ ี่ 9จากอู่ดีเลิศ
ถึงศูนย์ SML

13

ขยายเขตประปา(ตก
สํารวจ)

ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ 9

14

ขยายเขตประปา(ตก
สํารวจ)

ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
13)ขยายเขตประปาจากบ้านนางหนู
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปัญหา จันทร์ พานานอก ถึงบ้านนายใจ พานา
ความเดือนร้อนบ้าน
นอก
หนองหญ้ารังกา หมู่ 10

15

ขยายเขตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ ทุกครัวเรื อน

16

ขยายเขตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ ทุกครัวเรื อน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
300,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

50,000

60,000

70,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 10 จากนานาย
ทองสุ ข ถึง นานางถวิล สงวนศักดิ์

300,000

300,000

300,000

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 10 จากโบสถ์
คริ สต์ ถึง บ้านนายตี๋

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

96

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17

ขยายเขตประปา

ประชาชนได้มีน้ าํ ใช้
จากบ้านนายไพฑูรย์ ถึง บ้านนางสาย
อย่างทัว่ ถึงแก้ไขปัญหา สี วิคาน
ความเดือดร้อนบ้าน
หนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ ครัวเรื อน
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

18

ขยายเขตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ดื่มนํ้าใช้ ทุกครัวเรื อน

ขยายเขตประปา บ้านนางเม้งหมูท่ ี่ 11
รอบหมูบ่ า้ น

600,000

600,000

600,000

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

19

ขยายเขตประปา(ตก
สํารวจ)

เพื่อให้ประชาชน 21
ครัวเรื อนมีน้ าํ ดื่ม นํ้าใช้

จากบ้นนายวัชริ นท์ ฐานวิเศษถึงหน้า
บ้านนายไพรัตน์ วังศรี

500,000

600,000

700,000

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
1

ทําคลองดาดบ้านใหม่ ประชาชนได้ใช้น้ าํ ใน บ้านใหม่พฒั นาหมูท่ ี่ 1
พัฒนาหมูท่ ี่ 1
การเกษตรอย่างพอเพียง

2

สอบเขตที่สาธารณะ
หมูท่ ี่ 2 หนองบ่อ สร้างบุง่ ,หนองสิ ม

3

จัดสรรงบประมาณใน เพื่อเป็ นการอนุรักษ์
การจัดซื้ อท่อทํา
พันธ์ปลาและสัตว์น้ าํ
ประการังเทียมลําห้วย
ดินแดง

4

ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม หมูท่ ี่ 5 ,6,8

เพื่อยับยั้งการบุกรุ กที่
หนองนํ้าสาธารณะ จํานวน 2 บ่อ และ
สาธารณะเพื่อเก็บไว้ใช้ สร้างบุง่ (บ่อวงแหวน)
ประโยชน์ส่วนรวมใน
กิจกรรมของคนในชุมชน
ลําห้วยดินแดง ระยะทาง 800 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
650,000
650,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

85,000

85,000

85,000

ระบบประปาหมูบ่ า้ น ระบบประปาหมูบ่ า้ น

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 60
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างพอเพียง
มีหนองนํ้า
สาธารณะที่ใช้
ประโยชน์
ร่ วมกันของคน
ในชุมชน
ลําห้วยดินแดง
มีปลาและสัตว์
นํ้าที่เป็ นอาหาร
สําหรับชาวบ้าน
ได้บริ โภค

ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรตลอดปี

ร้อยละ 60 ของ

ส่วนโยธา

ลําห้วยดินแดง มีปลาและ
สัตว์น้ าํ ที่เป็ นอาหารสําหรับ
ชาวบ้านได้บริ โภค

ส่วนโยธา

ประชาชน หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

6,8 ได้ใช้น้ าํ อย่าง พอในการอุปโภคบริ โภค
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อบต.โพนทอง

มีหนองนํ้าสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของคนใน
ชุมชน

ประชาชนหมูท่ ี่ 5, 6,8ได้ใช้น้ าํ อย่างเพียง
เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
5

สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน บ้านโนนม่วง หมูท่ ี่ 7
แถวลําห้วยหนองแปน การเกษตร ทั้ง 3 หมูบ่ า้ น
เพื่อกักนํ้าใช้ใน
หมูท่ ี่ 2,12,และหมูท่ ี่ 7
การเกษตร

6

อุดหนุนการขยายเขต เพื่ออุดหนุนการขยาย การประปาส่ วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
ประปา ภายในตําบล เขตประปา ภายในตําบล
โพนทอง
โพนทอง

7

ค่าปรับปรุ งซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
บ่อบาดาล
ดื่มนํ้าใช้ทกุ ุกครัวเรื อน

8

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทั้ง 3 ประชาชนทั้ง 3 หมูบ่ า้ นมีน้ าํ
หมูบ่ า้ นมีน้ าํ ใช้ ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

มีงบประมาณใน มีงบประมาณในการอุดหนุน
การอุดหนุนการ การขยายเขตประปาที่เพียงพอ
ขยายเขตประปา
ที่เพียงพอ

ส่วนโยธา

ทุกหมูบ่ า้ น

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีน้ าํ ดื่มนํ้าใช้ทกุ
ครัวเรื อน

ส่วนโยธา

ค่าปรับปรุ งซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทุกหมูบ่ า้ น
หอกระจายข่าวใน
ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
หมูบ่ า้ น

120,000

120,000

120,000

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

ส่วนโยธา
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริ การสาธารณะ
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

9

ปรับปรุ งหนองแปน
เป็ นลานกีฬาออก
กําลังกาย

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ บ้านนางเม้ง หมู่ 11
ปรับปรุ งหนองแปนเป็ น
ลานกีฬาออกกําลังกาย

10

ปรับปรุ งโสกดินแดง
เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้

ศูนย์เรี ยนรู ้มีสภาพที่
ภายในบ้านนางเม้ง ม.11
มัน่ คงถาวรขึ้น ชุมชนได้
ใช้สถานที่ในการจัด
กิจกรรมร่ วมกัน

400,000

400,000

11

สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
แถวลําห้วยหนองแปน
เพื่อกักนํ้าใช้ใน
การเกษตร
วางท่อระบายนํ้าจาก
บ่อหิ นสู่ ไร่ นาเกษตรกร

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

200,000

400,000

12

บริ เวณนานายแปร่ งและนานายสุ ย

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ ใช้ วางท่อระบายนํ้า หมูท่ ี่ 3จากบ่อหิ นสู่
ในการเกษตร
ไร่ นาเกษตรกร

100

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ เพื่อให้ประชาชนมีที่ออก
ประชาชนที่ออก กําลังกาย
กําลังกายมี
สุขภาพที่แข็งแรง

อบต.โพนทอง

400,000

ร้อยละ 60 ของ ศูนย์เรี ยนรู ้มีสภาพที่มนั่ คง
ประชาชนได้ใช้ ถาวรขึ้นชุมชนได้จดั กิจกรรม
ประโยชน์ร่วมกัน ต่าง ๆร่ วมกัน

อบต.โพนทอง

200,000

200,000

ประชาชนมีน้ าํ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
ใช้ในการเกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

อบต.โพนทอง

400,000

400,000

ประชาชนมีน้ าํ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
ใช้ในการเกษตร การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

อบต.โพนทอง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

1

2

3

4

5

โครงการลอกคลอง
หมูท่ ี่ 1

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
โครงการลอกคลอง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
หมูท่ ี่ 1
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดลอกคลองจาก
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
หนองใหญ่ถึงซอย
ในการเกษตรอย่าง
ข้างอบต.และแยกจาก เพียงพอ
นานางมะลิ ไปทาง
ซอยป่ ากระเฉด

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกคลองจากนานางศรี ไพร วิท
ถานัง ถึง บ้านนางสมคิด ง้าวชัยภูมิ
ลอกคลอง หมูท่ ี่ 1 ซอย ข้างโรงเรี ยน
โพนทอง ถึงหนองใหญ่

300,000

300,000

300,000

ขุดลอกคลองจากหนองใหญ่ถึงซอย
ข้างอบต.และแยกจากนานางมะลิ ไป
ทางซอยป่ ากระเฉด

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ขุดบ่อนํ้าเพื่อการเกษตรหมูท่ ี่ 3,5
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดลอกหนองสระพัง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ หนองสระพัง หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 3
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดบ่อนํ้าเพื่อ
การเกษตรหมูท่ ี่ 3,5

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
6

7

8

9

10

ก่อสร้างคลองดาดหมูท่ ี่ 4เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ก่อสร้างคลองดาด
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
คอนกรี ต
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ชะลอนํ้ากักเก็บนํ้า หมู่ ในการเกษตรอย่าง
3,4,7,9,10,11
เพียงพอ
พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ าํ ใช้
การเกษตร (ขุดสระ พอเพียงสําหรับทํา
นํ้า)
การเกษตร
ขุดสระนํ้าตามไร่ นา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

คลองดาดหมูท่ ี่ 4 จากนานางบุญมี ถึง
นานายก้อนทอง

300,000

300,000

300,000

คลองดาดคอนกรี ต หมูท่ ี่ 9 จากอ่าง
หิ นลับมีด ถึง นานายผดุง ต่อชีพ

300,000

300,000

300,000

หมู่ 3,4,7,9,10,11

600,000

600,000

600,000

บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 จํานวน39
ครัวเรื อน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ชาวบ้านมีน้ าํ ใช้
พอเพียงสําหรับ
ทําการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ชาวบ้านมีน้ าํ ใช้พอเพียง
สําหรับทําการเกษตร

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11

ขุดลอกคลองไส้ไก่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกาทั้ง 3 หมู่
เพื่อรองรับนํ้าลําปะ ในการเกษตรอย่าง
ทาวฝั่งซ้ายไปอ่างหิ น เพียงพอ
ลับมีด

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

12

สร้างแท้งนํ้าหมูท่ ี่ 6 ที่ เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
สํานักสงฆ์นาทราย หน้าแล้งอย่างเพียงพอ

หมูท่ ี่ 6 สํานักสงฆ์คุม้ นาทราย

100,000

100,000

100,000

มีน้ าํ ใช้อุปโภค
บริ โภคอย่าง
เพียงพอ

กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

13

สร้างหอถังประปา
หมูท่ ี่ 6 ที่สาํ นักสงฆ์
อุดมนาคา ย่านาคี

หมูท่ ี่ 6 ที่สาํ นักสงฆ์อุดมนาคา ย่านาคี

100,000

100,000

100,000

มีน้ าํ ใช้อุปโภค
บริ โภคอย่าง
เพียงพอ

กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง
อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

14

ขุดลอกขยายฝายห้วย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ฝายห้วยหิ นแตก
หิ นแตก เนื้ อที่ 5 ไร่ ในการเกษตรอย่าง
หมูท่ ี่ 6
เพียงพอ

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
หน้าแล้งอย่างเพียงพอ
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ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

15

16

17

18

ขุดคลองคูณดินลง
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ลูกรังฝายห้วยหิ นแตก ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
สู บนํ้าด้วยพลังงาน
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
แสงอาทิตย์ หมูท่ ี่ 6 ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
สู บนํ้าด้วยพลังงาน
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ไฟฟ้ าจากชลประทาน ในการเกษตรอย่าง
หิ นลับมีดถึงอ่างเก็บ เพียงพอ
นํ้าห้วยหิ นแตก

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ฝายห้วยหิ นแตก

300,000

300,000

300,000

สูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยหิ นแตกเพื่อ
ผลิตนํ้าประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

300,000

300,000

300,000

ซับพระไวย์หมูท่ ี่ 6 ห้วยหิ นลับมีด
และอ่างเก็บนํ้าห้วยหิ นแตก

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

สู บนํ้าด้วยพลังงานลม ประชาชนมีน้ าํ ใช้อย่าง สูบนํ้าจากอ่างหิ นลับมีดด้วยพลังงาน
หมูท่ ี่ 6
เพียงพอและเป็ นแหล่ง ลมเพื่อผลิตนํ้าปะปา
ท่องเที่ยวและเรี ยนรู้ของ
ชุมชน
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ตัวชี้วดั
(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

สูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยหิ น
แตกเพื่อผลิตนํ้าปะปาด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้อย่าง
ครัวเรื อนมีน้ าํ ใช้ เพียงพอและเป็ นแหล่ง
อย่างเพียงพอ ท่องเที่ยวและเรี ยนรู ้ของชุมชน
และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
เรี ยนรู ้ของชุมชน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
19

สร้างฝายวังหัวโสก
หมู่ 7

20

ขุดสระ หนองผีหลอก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
หมูท่ ี่ 7
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดลอกลําเหมือง จาก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ลําปะทาว ถึงลําห้วย ในการเกษตรอย่าง
ดินแดง
เพียงพอ
ขุดลอกหนองไม้ตาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
หมูท่ ี่ 7
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
โครงการสู บนํ้าด้วย เพื่อให้พ้นื ที่ใน
พลังงานไฟฟ้ า
การเกษตรรอบบ่หลุบได้
ใช้น้ าํ ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง

21

22

23

เพื่อใช้ในการกักเก็บนํ้า
ให้ได้มากกว่าเดิม

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สร้างฝายวังหัวโสก

200,000

200,000

200,000

ขุดลอกหนองผีหลอก

200,000

200,000

200,000

ขุดลอกลําเหมือง จากลําปะทาว ถึงลํา
ห้วยดินแดง

200,000

200,000

200,000

ขุดลอกหนองไม้ตาย หมูท่ ี่ 7

200,000

200,000

200,000

บ่อหลุบ หมูท่ ี่ 7

500,000

500,000

500,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภค
บริ โภคให้เพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้พ้นื ที่ในการเกษตร
รอบบ่หลุบได้ใช้น้ าํ ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
24

25

26

27

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกาหมูท่ ี่ 9
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับม่วง หมูท่ ี่ 8
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดลอกคลองส่งนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9
จากอ่างหิ นรับมีดถึง ในการเกษตรอย่าง
ห้วยผักแป้ น ความยาว เพียงพอ
1,000 เมตร
โครงการขุดสระนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ขุดสระนํ้าสาธารณะหนองม่วง
สาธารณะหนองม่วง ในการเกษตรอย่าง
หมูท่ ี่ 10
เพียงพอ
ทําฝายนํ้าล้นห้วยยาย
แล้ง ถึงวัดหนองไผ่
ล้อม
ขุดลอกสระนํ้า
สาธารณะบ้านซับม่วง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

800,000

800,000

800,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
28

โครงการกักเก็บนํ้า

29

ขุดลอกหนองใหญ่
ระยะที่ 3 ,4 เพิม่ เติม

30

31

32

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้าเพื่อ
ในการเกษตรอย่าง
การเกษตรลําห้วยอีสานเขียวบริ เวณ
เพียงพอ
นานางสุ วารี ชวดชัยภูมิ หมูท่ ี่ 10

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 11
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ปรับปรุ งฝายชะลอนํ้า เพื่อใช้ในการกักเก็บนํ้า ในตําบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
ที่ชาํ รุ ด ตําบลโพนทอง ให้ได้มากกว่าเดิม
ทั้ง 12 หมู่
ขุดลอก หนองนํ้า บ่อ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ในตําบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
นํ้า สระนํ้า
เพื่อ ในการเกษตรอย่าง
การเกษตรในตําบล เพียงพอ
โพนทอง
โครงการเจาะนํ้า
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ในตําบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
บาดาลเพื่อการเกษตร ในการเกษตรอย่าง
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพียงพอในหน้าแล้ง

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

800,000

800,000

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

500,000

500,000

500,000

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

300,000

300,000

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

2,000,000

2,000,000

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

300,000

300,000

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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(KPI)

หน่วยงานที่

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
300,000

รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่

โครงการ /กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

33

34

35

36

โครงการขุดลอก
คลองใส้ไก่ หมูท่ ี่ 7

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ขุดลอกคลองใส้ไก่ หมูท่ ี่ 7 จากนา
ในการเกษตรอย่าง
นายสุ เทพ ถึงนานายรื่ น พงษ์สมบูรณ์
เพียงพอในหน้าแล้ง

ขุดลอกหนองผีหลอก ประชาชนได้มีน้ าํ ไว้ใช้
ในฤดูแล้งและเพื่อ
การเกษตร
โครงการขุดลอก
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
คลองใส้ไก่ จากอ่าง ในการเกษตรอย่าง
หิ นลับมีด ถึงนานาย เพียงพอ
วิเศษ คําสม
เปลี่ยนเครื่ องสูบนํ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หนองใหญ่ เป็ น
บ้านนางเม้ง และบ้าน
มอเตอร์ ไฟฟ้ า
หนองหญ้ารังกา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

หนองผีหลอก พร้อมทั้งทําขอบสระ
ให้ดีๆ เพราะว่าจะได้ไปออกกําลังกาย
ได้
จากอ่างหิ นลับมีด ถึงนานายวิเศษ
คําสม

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

10,000,000

300,000

300,000

10,000,000

บริ เวณหนองใหญ่
2,500,000

108

2,500,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ร้อยละ 60 ของ
300,000 เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
10,000,000
ใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงานที่

ส่วนโยธา

ประชาชนได้มีน้ าํ ไว้ใช้ในฤดู
แล้งและเพื่อการเกษตร

ส่วนโยธา

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
2,500,000
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
37

ทําคลองรับส่ งนํ้าจาก เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ห้วยหิ นลับมีดลงคลองไส้ไก่
ประตูน้ าํ ห้วยหิ นลับ ในการเกษตรอย่าง
มีดลงคลองนานาย
เพียงพอ
อ๊อดล้นเหลือ ถึง นา
นายสุ ทินสายศรี หมูท่ ี่4
ยาว5กม.

38

ขุดลอกเหมือง

39

40

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ขุดลอกเหมือง
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
5
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

ขุดลอกเหมืองบ้านโพนทองหมูท่ ี่ 12
จากห้วยลําปะทาว ถึง คลองหนองหิ น
โพน
ขุดลอกเหมืองบ้านโพนทองหมูท่ ี่ 12
จากฝายกุดชนวน ถึง นานางศิริพร ชา
โยธา
ก่อสร้างฝายนํ้าล้น 3 จุด1.นานางมะลิ
คุม้ ห้วยบง 2.นานายวิชิต ด้วงตะกัว่
3. นานางทองแถม เต็งชัยภูมิ

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

500,000

500,000

500,000

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
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(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

41

สู บนํ้าด้วยพลังงาน
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ หิ นลับมีดถึงอ่างเก็บนํ้าห้วยหิ นแตก
ไฟฟ้ าจากชลประทาน ในการเกษตรอย่าง
หิ นลับมีดถึงอ่างเก็บ เพียงพอ
นํ้าห้วยหิ นแตก

200,000

200,000

200,000

42

โครงการสู บนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
หนองใหญ่เพื่อ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้นห้วยตาโป่ ง
บริ เวณนานางสมศิลป์
วงศ์ษา บ้านหนอง
หญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

43

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
บ้านนางเม้ง และบ้าน
หนองหญ้ารังกา

บริ เวณหนองใหญ่

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บริ เวณนานางสมศิลป์ วงศ์ษาบ้าน
ในการเกษตรอย่าง
หนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10
เพียงพอ

110

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาใช้
เกษตรกรมีน้ าํ
พลังงานแสงอาทิตย์เกษตรกร
ใช้อย่างเพียงพอ ได้ใช้น้ าํ ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง
1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

44

โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บริ เวณนานายโนรี ต่อศรี บ้าน
นํ้าล้นห้วยตาโป่ ง
ในการเกษตรอย่าง
หนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10
บริ เวณนานายโนรี
เพียงพอ
ต่อศรี บ้านหนอง
หญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

45

ก่อสร้างฝายนํ้าล้น
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บริ เวณนานางผมเพียงกองจันทร์ บ้าน
ห้วยอีสานเขียว
ในการเกษตรอย่าง
หนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9
ต.
บริ เวณนานางผมเพียง เพียงพอ
โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
กองจันทร์ บ้านหนอง
หญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9 ต.
โพนทอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

111

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

46

ก่อสร้างฝายนํ้าล้นลํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บริ เวณนานายหนูกาน พองชัยภูมิ บ้าน
ห้วยปะทาว บริ เวณ ในการเกษตรอย่าง
โพนทอง หมูท่ ี่ 12 ต.โพนทอง อ.เมือง
นานายหนูกวน พอง เพียงพอ
จ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ บ้านโพนทอง
หมูท่ ี่ 12 ต.โพนทอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

47

ก่อสร้างฝายนํ้าล้นลํา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บริ เวณนานายกองเหรี ยญ บุญจิตร
ห้วยดินแดง บริ เวณ ในการเกษตรอย่าง
บ้านโพนทอง หมูท่ ี่ 12 ต.โพนทอง
นานายกองเหรี ยญ
เพียงพอ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
บุญจิตร บ้านโพนทอง
หมูท่ ี่ 12
ต.โพนทองอ.เมือง จ.
ชัยภูมิ

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

112

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

48

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 3 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 3 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

49

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 3 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 3 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

113

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

50

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 3 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 3 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

51

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 4
บาดาล หมูท่ ี่ 4 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว
( ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่
ท่อกันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว
จํานวน 9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38,000
38,000
38,000

38,000

114

38,000

38,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

52

53

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 4
บาดาล หมูท่ ี่ 4 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว
( ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่
ท่อกันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว
จํานวน 9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)
โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 4
บาดาล หมูท่ ี่ 4 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว
( ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่
ท่อกันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว
จํานวน 9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

115

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

54

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

55

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

116

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

56

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

57

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

117

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

58

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

59

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านสร้างแว้ หมูท่ ี่ 5 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 5 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38,000
38,000
38,000

38,000

118

38,000

38,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

60

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับพระไวย์ หมูท่ ี่ 6 ต.โพนทอง
บาดาล หมูท่ ี่ 6 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการ
เพียงพอ
เจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึก
เฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด
PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน
(ตามแบบ อบต.โพนทองกําหนด)

61

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับพระไวย์ หมูท่ ี่ 6 ต.โพนทอง
บาดาล หมูท่ ี่ 6 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการ
เพียงพอ
เจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึก
เฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด
PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน
(ตามแบบ อบต.โพนทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38,000
38,000
38,000

38,000

119

38,000

38,000

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

62

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับพระไวย์ หมูท่ ี่ 6 ต.โพนทอง
บาดาล หมูท่ ี่ 6 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการ
เพียงพอ
เจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึก
เฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด
PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน
(ตามแบบ อบต.โพนทองกําหนด)

63

โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลบ่อเดิมที่อยู่
โรงเรี ยน
โครงการเจาะบ่อนํ้า
บาดาล หมูท่ ี่ 8 บ่อที่ 1

64

ประชาชนมีน้ าํ ใช้อย่าง
เพียงพอ

โรงเรี ยนบ้านซับพระไวย์ หมูท่ ี่ 6

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับม่วง หมูท่ ี่ 8 ต.โพนทอง อ.
ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38,000
38,000
38,000

200,000

200,000

200,000

38,000

38,000

38,000

120

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้ าํ ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา

ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

65

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับม่วง หมูท่ ี่ 8 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 8 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

66

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านซับม่วง หมูท่ ี่ 8 ต.โพนทอง อ.
บาดาล หมูท่ ี่ 8 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยทําการเจาะ
เพียงพอ
บ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว ( ความลึกเฉลี่ย
36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่ กันทรุ ด PVC
ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน 9 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกําหนด)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

121

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

67

68

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9
ต.
บาดาล หมูท่ ี่ 9 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9
ต.
บาดาล หมูท่ ี่ 9 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

122

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

69

70

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 9
ต.
บาดาล หมูท่ ี่ 9 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10
บาดาล หมูท่ ี่ 10 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

123

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

71

72

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10
บาดาล หมูท่ ี่ 10 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านหนองหญ้ารังกา หมูท่ ี่ 10
บาดาล หมูท่ ี่ 10 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

124

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

73

74

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 11
บาดาล หมูท่ ี่ 11 บ่อที่ 1 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 11
บาดาล หมูท่ ี่ 11 บ่อที่ 2 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่ยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

125

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

75

76

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

โครงการเจาะบ่อนํ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ บ้านนางเม้ง หมูท่ ี่ 11
บาดาล หมูท่ ี่ 11 บ่อที่ 3 ในการเกษตรอย่าง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เพียงพอ
โดยทําการเจาะบ่อนํ้าบาดาล ø 4 นิ้ว (
ความลึกเฉลี่ย 36 เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กันทรุ ด PVC ชั้น 8.5 ø 4 นิ้ว จํานวน
9 ท่อน (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
การแก้ไขปัญหาการ ดําเนิ นการตามหนังสื อ ดําเนินการทั้ง 12 หมูบ่ า้ น
ขาดแคลนนํ้า เช่นการ สัง่ การ ที่ ชย 0023.1245
ทําฝายกั้นนํ้า /การ
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558
ก่อสร้างฝายเพื่อการกัก
เก็บนํ้า การขุดลอก
แหล่งนํ้า การขุดสระ
เก็บนํ้า การก่อสร้าง
สถานี สูบนํ้าด้วยพลัง
ไฟฟ้ า

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

900,000

900,000

900,000

ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

126

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

77

ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรี ต จากถนน
นิ เวศรัตน์ ไปถึงห้วย
ดินแดง ฝายท่าหว้า

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ จากถนนนิ เวศรัตน์ ไปถึงห้วยดินแดง
ในการเกษตรอย่าง
ฝายท่าหว้า ระยะทาง 2,000 เมตร
เพียงพอ
กว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร

3,736,000

3,736,000

3,736,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

78

ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรี ตจากถนน
นิ เวศรัตน์ ถึง หนอง
สระ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ จากถนนนิ เวศรัตน์ ถึง หนองสระ
ในการเกษตรอย่าง
ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก
เพียงพอ
เฉลี่ย 1 เมตร

2,802,000

2,802,000

2,802,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

79

ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรี ตจากถนน
นิ เวศรัตน์ ถึง บ้าน
โนนม่วง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ ถนนนิ เวศรัตน์ ถึง บ้านโนนม่วง
ในการเกษตรอย่าง
ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 4 เมตร
เพียงพอ
ลึก 1 เมตร

3,736,000

3,736,000

3,736,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

127

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ
80

81

82

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2560

2561

2562

(บาท)

(บาท)

(บาท)

คอนกรี ตจากจุดต่อจากคลอง
ชลประทานเดิม ยาวตามเส้นทางผ่าน
หมู่ 4,9,10 สิ้ นสุ ดระหว่างนานาย
สมมาตรย์ สงวนศักดิ์ ท่าพระ ถนน
บ้านผือ ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร
ก่อสร้างคลอลองดาส เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ จากจุดนานายพิชิต ล้นเหลือ ยาวลง
คอนกรี ต จากจุดนา ในการเกษตรอย่าง
มาผ่านท่าตะคู สิ้นสุ ดทางดํา ถนน
นายพิชิต ล้นเหลือ เพียงพอ
หนองหญ้ารังกา -ห้วยบง สวนนาย
ก้อนทอง ดวงเงินระยะทาง 1,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร

2,802,000

2,802,000

2,802,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

2,802,000

2,802,000

2,802,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ก่อสร้างคลองดาส
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ จากจุดนานายสม ล้นเหลือ แยก
คอนกรี ต จากจุดนา ในการเกษตรอย่าง
ออกมา สิ้นสุ ดนานายผดุง ต่อชีพ
นายสม ล้นเหลือ แยก เพียงพอ
ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก
ออกมา สิ้ นสุดนานาย
เฉลี่ย 1 เมตร
ผดุง ต่อชีพ

2,802,000

2,802,000

2,802,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

ก่อสร้างคลอลองดาส เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
คอนกรี ตจากจุดต่อ ในการเกษตรอย่าง
จากคลองชลประทาน เพียงพอ
เดิม

128

(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ที่
โครงการ /กิจกรรม
วัตถุประสงค์

83
ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรี ต จากคลอง
แยกออกจากจุดที่ 2
ระหว่างนาผูช้ ่วยจินดา
ปวงชัยภูมิ จนถึงห้วย
นา พื้นที่นาบ้านนางเม้ง

เป้ าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้ จากคลองแยกออกจากจุดที่ 2 ระหว่าง
ในการเกษตรอย่าง
นาผูช้ ่วยจินดา ปวงชัยภูมิ จนถึงห้วยนา
เพียงพอ
พื้นที่นาบ้านนางเม้งระยะทาง 1,500
เมตร กว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)

(บาท)

2,802,000

2,802,000

129

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2,802,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีน้ าํ ใช้ใน
เกษตรกรมีน้ าํ
การเกษตรอย่างพอเพียงใน
ใช้อย่างเพียงพอ หน้าแล้ง

ส่วนโยธา

(บาท)

