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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.เลียบลํานํ�าจักราช ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt จํานวน 1 สาย 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

(ชายชล) หมู่ 1 ประโยชน์จากถนน

2 ปรับยกระดับถนนทางลงคอสะพานพร้อมจัดทํา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ยกระดับ 1 สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ป้ายขึ�นสะพานแข่งเรือ พร้อมป้าย ประโยชน์จากถนน

3 วางท่อระบายนํ�า ซ.สงัดพัฒนา หมู่ที� 1 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด 1  ม.ยาว 100 ม. 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

4 ก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัดแน่นหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินยกระดับหินคลุก 1 สาย 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ซ.หลังโรงปลาทู ประโยชน์จากถนน

5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบลํานํ�าจักราช ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. 1 สาย 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

(ชายชล) หมู่ 1 ประโยชน์จากถนน

6 ก่อสร้างถนนAsphalt ถนนส่วนราชการ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 3,800,000      3,800,000      3,800,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน ไปมา

7 ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ ซอยเผด็จพัฒนา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ยกระดับ 1 สาย 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ�มศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 วางท่อระบายนํ�า ซ.เผด็จพัฒนา หมู่ที� 1 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด 1  ม.ยาว 134 ม. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

9 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.พงษ์พิมาย 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ขนาด 5 x 150 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 x 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

10 จัดทําป้ายชื�อซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 1 บอกชื�อซอยภายในหมู่บ้าน ป้ายชื�อซอยในหมู่บ้าน 100,000           100,000           100,000           ประชาชนทราบ ประชาชนทราบชื�อซอย กองช่าง

ชื�อซอยในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านไปมาสะดวก

11 ก่อสร้างถนนAsphaltยกระดับ ซ.เผด็จพัฒนา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

12 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.แฟลตตํารวจ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน 1 สาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 1 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

13 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.ลําจักราช 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 800,000           800,000           800,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน ไปมา

14 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.ลําจักราช2 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 300,000       300,000       300,000       ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน ไปมา

15 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.ลําจักราช4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 300,000       300,000       300,000       ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน ไปมา

16 ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.ลําจักราช3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 300,000       300,000       300,000       ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน

17 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

18 ก่อสร้างถนนดินพร้อมบดอัดแน่นหินคลุก เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตรยาว 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

หมู่ที� 1 ไปมา 200 เมตรถมดินสูง 0.10 เมตร ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 1 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตรยาว 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา 200 เมตรถมดินสูง 0.10 เมตร ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

20 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถนนส่วนราชการ หมู่ที� 1 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

21 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 1 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

22 ก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากซลุงอุทัย สมนิยมถึง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 1 สาย 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หน้าบ้านนายสุพิศหมู่ที� 3 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

23 วางท่อระบายนํ�าซ.โรงสีลุงวัน หมู่ที�3 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า 1 สาย 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

24 วางท่อระบายนํ�าซ.ย้อย ทองอุ้ม หมู่ที�3 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า 1 สาย 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

25 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ที� 3 เชื�อม หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

26 ก่อสร้างถนนหินคลุกซ.นายสมอาจ ฉอพิมาย  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 3 ประโยชน์จากถนน ไปมา

27 ก่อสร้างถนนหินคลุกซ.บ้านลุงนัย  หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน หินคลุกขนาด 4 x 200 x 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.20 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

28 ก่อสร้างท่อระบายนํ�าซ.บ้านนางย้อย ภูมิกําเนิด ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด1ม.ยาว 100 ม. 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 3 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 วางท่อระบายนํ�าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที�3 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด1ม.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

30 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.ตาชุม  เผือกกลาง หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

31 ก่อสร้างถนนหินคลุกหนองระนามแขน หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

32 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านยายใหญ่ หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงวัน หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 250 x 0.15 ม. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

34 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.วาสนา  ยอดเพชร หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

35 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงมุด หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

36 ก่อสร้างถนนดินและหรือทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซ.ป้าหนา เชื�อมหมู่ 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

37 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

38 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt 800,000           800,000           800,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

39 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 3 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา



58

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.จํารัส ต่อมิตร  หมู่ที� 3 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ไปมา

41 ก่อสร้างถนนคสล. ข้างศาลาSML  หมู่ที� 3 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ไปมา ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

42 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 3 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

43 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 3 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

44 ก่อสร้างถนนคสล.สายในเมือง-รังกาใหญ่หมู่ที� 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 2,500,000     2,500,000      2,500,000           2,500,000           2,500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

45 วางท่อระบายนํ�า ถนน.สายในเมือง-รังกาใหญ่ เพื�อป้องการกัดเซาะถนน วางท่อระบายนํ�าตามแบบที�กําหนด 2,000,000        2,000,000        2,000,000        ประชาชนได้ใช้ ลดการทรุดตัวของถนน กองช่าง

หมู่ที� 3 ประโยชน์จากท่อ สายในเมือง-รังกาใหญ่

46 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.หน้าบ้านนายบุญเสริม ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 360,000      400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 ถึงท้ายบ้านจัดสรรหมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ยาว 180 ม. ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

47 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.หน้าบ้านอ.สมมาตย์ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 360,000      450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 ถึงสระโนนประดาหมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ยาว 200 ม. ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

48 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 3,400,000        3,400,000        3,400,000        ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 ถึงปากทางทิศตะวันออกหมู่บ้านหมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ยาว 1,600 ม. ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

49 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.ข้างบ้านอ.สมมาตย์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 1 สาย 200,000      500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 4 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

50 ก่อสร้างยกระดับถนนคสล. บ้านจัดสรร ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 1 สาย 200,000      500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 4 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



59

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 ก่อสร้างเสริมดินกลบหินคลุก ซ. อ.เจียมศักดิ� ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก 150,000           150,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 ชนะค้า  หมู่ที� 4 ยาว 300 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

52 ก่อสร้างถนนคสล. ซ. บ้านนายแก้ว  นาดี ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. 1  สาย 200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

  หมู่ที� 4 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

53 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.หน้าบ้านนางปราณี ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�ายาว 200 ม. 420,000           420,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ศรีเขียว - สระนํ�าโนนประดาหมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

54 ก่อสร้างถนนคสล.รอบสระนํ�าโนนปะดาหมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 300 ม. 320,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

55 ก่อสร้างรางระบายนํ�าหน้าบ้านนายเลิศ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�ายาว 100 ม. 210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

พุฒธรรม  หมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

56 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ต่อจากซอยบ้านจัดสรร ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าตามแบบที�กําหนด 210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

  หมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

57 ก่อสร้างลูกระนาดกั�นถนน  หมู่ที� 4 ป้องกันอุบัติเหตุจากการ ลูกระนาด  กั�นถนนจํานวน 6 จุด 20,000             20,000             ประชาชนได้ใช้ ประชาชนปลอดภัยจาก กองช่าง

ใช้ถนน ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน อุบัติเหตุ

58 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลํานํ�ามูล หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา สะพาน คสล.จํานวน 1 แห่ง 2,000,000           2,000,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีสะพานสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด โยชน์จากสะพาน ไปมา

59 ก่อสร้างท่อเหลี�ยม  หมู่ที� 4 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อเหลี�ยมขนาด 1.50 x 1.50 600,000           600,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ยาว 6 ม. โยชน์จากท่อลอดฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

60 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 4 ถนนดินกลบหินคลุก ประโยชน์จากถนน ไปมา

61 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 4 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



60

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 4 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

63 ก่อสร้างถนนยกระดับ Asphalt ถนนสายหลัก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt. 2,500,000        2,500,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 4 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

64 ก่อสร้างถนนAsphalt ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน  Asphalt. 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

65 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

66 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

67 ก่อสร้างถนนซอยหน้าอําเภอ - ท่ารัก หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 400  840,000           840,000           840,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

68 ก่อสร้างถนนคสล. สายกลางบ้าน หมู่ที� 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 1,300,000        1,300,000        1,300,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

69 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุกสายหนองเรือ หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก กว้าง 4 ม 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

70 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก  หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกตามแบบ 600,000           600,000           600,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

71 ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด  หมู่ที� 5 ใช้ในการระบายนํ�าและ บล็อคคอนเวร์ด  จํานวน 1 จุด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน อบจ./กองช่าง 

สัญจรเวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด โยชน์จากบล็อคฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบต.

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 ก่อสร้างรางระบายนํ�าบ้านกอก-บ้านรกหมู่ที� 5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ขนาด0.30x0.40 840,000           840,000           840,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน อบจ./กองช่าง 

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบต.

73 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.ตาสมาน หมู่ที� 5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ขนาด0.30x0.40 500,000           500,000           500,000           รางระบายนํ�า  1 สาย สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด

74 ก่อสร้างรางระบายนํ�าคสล.ซ.หนองไร-่ท่า ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ขนาด0.30x0.40 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน อบจ./กองช่าง 

หินปูน หมู่ที� 5 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบต.

75 ก่อสร้างรางระบายนํ�าคสล.ซ.อุทัยหมู่ที� 5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ขนาด0.30x0.40 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

76 ก่อสร้างท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพักคลองตาล ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด 1 ม.ยาว 120 ม. 150,000      500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง 

หมู่ที� 5 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

77 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนยอดสุรินทร์ เชื�อม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.  ตามแบบที�กําหนด 1,300,000        1,300,000        1,300,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 หมู่ที� 5 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

78 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ท่าหินปูน ในหมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.  ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

79 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั�งไฟแสงสว่าง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 2 x 270 x 500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

รอบหนองไร่ หมู่ที� 5 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

80 ก่อสร้างรางและหรือท่อระบายนํ�า พร้อมบ่อพัก ใช้ในการระบายนํ�า รางหรือท่อระบายนํ�า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอยป้อมวิรัชกุล  หมู่ที� 5 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

81 วางท่อระบายนํ�า  หมู่ที�5 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อฯขนาด 0.50 x 300   ม. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

82 ก่อสร้างรางระบายซ.ตาชู หมู่ที�5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล. 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ขนาด0.30 ม.x0.40ม. ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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83 ก่อสร้างรางระบายซ.จํานงค์ หมู่ที�5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ยาว 150 ม. 320,000           320,000           320,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

84 ก่อสร้างรางระบายนํ�าภายในหมู่บ้าน หมู่ที�5 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.ขนาด. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ยาว 3,000 ม. ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

85 ก่อสร้างถนนลาดยางใน หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยาง 3,200,000        3,200,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

86 ก่อสร้างถนนยกระดับ คสล.สายท่าหินปูน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 1,700,000        1,700,000        1,700,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สระจันทร์ หมู่ที� 5 ประโยชน์จากถนน ไปมา

87 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.วิชา ในหมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 100,000      100,000           120,000           120,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

88 ก่อสร้างถนนดินในหมู่บ้าน หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินตามแบบที� อบต.กําหนด 300,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่างอบจ.

ประโยชน์จากถนน ไปมา

89 ก่อสร้างถนน คสล..หมู่ที� 5สายท่าหินปูน เชื�อม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 3,000,000           3,000,000           3,000,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 6  และหมู่ที� 15    ประโยชน์จากถนน ไปมา

90 ก่อสร้างถนนAsphalt สายบ้านกอก - บ้านรก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. 800,000           800,000           800,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 5 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา อบจ.

91 ก่อสร้างถนนดิน บ้านกอก หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน ตามแบบที� อบต.กําหนด 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

92 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกอก - บ้านรก หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

93 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที� อบต.กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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94 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt  ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

95 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 5 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

96 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 5 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

97 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนหินคลุก  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 5 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

98 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบายนํ�า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 5 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

99 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก  ซอยตาเชาว์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกตามแบบ 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที� 5 ที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

100 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก  ซอยเข้าหนองไร่ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกตามแบบ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ที� 5 ที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน

101 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ซ.สุรพล ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก. 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 6 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

102 ก่อสร้างถนนหินคลุกคันเหมืองสายตะวันตก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน หินคลุก.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ถึงสระหนองสระแก พร้อมเสริมดิน หมู่ที� 6 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

103 ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบลํานางเหริญ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 4,000,000        4,000,000        4,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 6 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

104 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านยายมาก หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

105 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ผอ.ประจักษ์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 2,500,000      2,500,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 6 ประโยชน์จากถนน ไปมา

106 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 650,000         650,000         650,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

107 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเตียนถึง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน หินคลุก.ขนาด 4 x 3000 x 1,200,000      1,200,000      1,200,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตําบลกระเบื�องใหญ่ หมู่ที� 6 0.10 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

108 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนไทร หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก.ขนาด 4 x 1500 x0.10 ม. 800,000           800,000           800,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

109 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม ใช้ในการระบายนํ�าและ ท่อเหลี�ยม จํานวน 2 จุด 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 6 สัญจรเวลามีฝนตกมาก โยชน์จากท่อลอดฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

110 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 1,000,000           1,000,000           1,000,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สายเลียบคลองส่งนํ�าฝั�งซ้าย หมูที� 6 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

111 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 6 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

112 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

113 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt  ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

114 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 6 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ยาว 535 ม. 1,100,000    1,100,000        1,100,000        1,100,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 สายหมู่ที� 6 เชื�อม หมู่ที� 5 ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซ.สุขสบาย หมู่ที� 6 ประโยชน์จากถนน ไปมา

117 ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนไทร หมู่ที� 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 1,500  ม. 3,200,000        3,200,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ยาว  2,000  ม. 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สายเลียบคลองส่งนํ�าฝั�งซ้าย หมูที� 6 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

119 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 50,000             50,000             50,000             ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซอยทนง หมู่ที� 6 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

120 ก่อสร้างถนนยกระดับคสล. ซ.ประชารักษ์หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

121 ก่อสร้างขยายถนนยกระดับ คสล. ซ.มาลีอุทิศ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.1 สาย 1,800,000        1,800,000        1,800,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ 7 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

122 ก่อสร้างถนนยกระดับคสล. ซ.วัฒนธรรมหมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

123 ก่อสร้างรางระบายนํ�าซ.ประชารักษ์ หมู่ที� 7 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า จํานวน 1 สาย 420,000           420,000           420,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

124 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อยู่สบาย  หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.1 สาย 500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

125 ขยายถนน คสล. ซ.แก้วแป้น  หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.1 สาย 400,000         400,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

126 วางท่อระบายนํ�า หมู่ที� 7 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า จํานวน 1 สาย 700,000         700,000         700,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

127 ลอกรางระบายนํ�า ทุกสาย หมู่ที� 7 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า รอบหมู่ที� 7 300,000         300,000         300,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

128 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสพัฒนา 3 หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 3 x 140 x 320,000              320,000              320,000              ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

129 ก่อสร้างถนน คสล.เชื�อมหมู่บ้าน หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x125 x 280,000         280,000         280,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

(ซอยโรงเรียน) 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

130 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองส่งนํ�า ฝั�งขวา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

131 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ผอ.บุญเชิด  หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 210,000         210,000         210,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

132 ก่อสร้างท่อเหลี�ยม หมู่ที� 7 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อเหลี�ยม จํานวน 1 แห่ง 350,000         350,000         350,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

133 ก่อสร้างถนนดิน คลองหนองจิก หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ดิน.จํานวน 1 สาย 200,000         200,000         200,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

134 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

135 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 1,000,000      1,000,000      1,000,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

136 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 7 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

137 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 7 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

138 ก่อสร้างถนนหินคลุก เชื�อม ต.ในเมือง กับ เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตรยาว 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ต.กระเบื�องใหญ่ หมู่ที� 7 ไปมา 1000 เมตรถมดินสูง 0.10 เมตร ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

139 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 7 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

140 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก เชื�อม ซ.มาลีอุทิศ เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตรยาว 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

กับ ซ.สงัดพัฒนา หมู่ที� 7 ไปมา 200 เมตรถมดินสูง 0.10 เมตร ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

141 วางท่อระบายนํ�าคุ้ม 1 หมู่ที� 7 ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า คสล 1 สาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

142 ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสูบนํ�า  หมู่ที� 7 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

143 ก่อสร้างถนนAsphalt ซอยมาลีอุทิศ หมู่ที� 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 1,000,000      1,000,000      1,000,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

144 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซ.ร่วมใจพัฒนา เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินลงหินคลุก 1 เส้น 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

หมู่ที� 7 ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

145 ก่อสร้างรางระบายนํ�าสายข้างบ้านนายสิทธิศักดิ� ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงบ้านนายสมาน หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

146 ก่อสร้างรางระบายนํ�าคสล.ถนนบ้านนายแสวง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงบ้านนางละมัย หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบจ.

147 ก่อสร้างวางท่อระบายนํ�าถนนบ้านนายมา ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า คสล 1 สาย 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงบ้านนายปิยะวิตร หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

148 ก่อสร้างรางระบายนํ�าจากบ้านนายมา - บ้าน ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

นายปิยวิตร หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

149 ก่อสร้างรางระบายนํ�าจากหมู่บ้านปราสาทหินวิลล่า หมู  ใช้ในการระบายนํ�าเวลามีฝนตกมารางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทันเมื�อฝนตกมาก กองช่าง

ประโยชน์จากรางฯ

150 ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านนางพรทิพย์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 8 ประโยชน์จากถนน ไปมา

151 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุกสายข้างบ้านนายเชิด ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ดินกลบหินคลุกจํานวน 1 สาย 600,000           600,000           600,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ไปถนนพิมาย-ชุมพวง(ข้างโรงงานสหชัย)ม.8 ประโยชน์จากถนน ไปมา

152 วางท่อระบายนํ�าหน้าห้องแถวเยื�องบ้านกํานัน ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า คสล 1 สาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

153 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนางพิมล-นายประสิทธิ� ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 8 ประโยชน์จากถนน ไปมา

154 ก่อสร้างรางระบายนํ�าพร้อมบ่อพักถนนทัพรังษี ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงศาลปู่ตา หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

155 ก่อสร้างรางระบายนํ�าถนนบ้านนายประกอบถึง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

บ้านนายชาญ หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบจ.

156 ก่อสร้างรางระบายนํ�าถนนบ้านครูสมศักดิ� ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

157 ก่อสร้างรางระบายนํ�าซอยบ้านนางวันทนา- ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ศูนย์นมดัชมิลด์ หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

158 ก่อสร้างรางระบายนํ�าถนนบ้านนายประเสริฐ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�
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159 ก่อสร้างรางระบายนํ�าซอยคุ้มคูยาง ทั�ง 2 ข้าง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

160 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางลัดดาวัลย์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านวังหิน  หมู่ที� 8 ประโยชน์จากถนน ไปมา

161 รางระบายนํ�าถนนหน้าบ้านนายมา ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

162 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บ้านนางพวงเล็ก หมู่ที� 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

163 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุกระหว่างร้านวัง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คินกลบหินคลุก.จํานวน 500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หินค้าไม้ และปั�มเอสโซ่ หมู่ที� 8 1 สาย ประโยชน์จากถนน ไปมา

164 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุกด้านทิศใต้ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คินกลบหินคลุก.จํานวน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

โรงเรียนวังหิน-บ้านดง หมู่ที� 8 1 สาย ประโยชน์จากถนน ไปมา

165 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

166 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

167 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 8 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

168 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 8 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

169 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื�อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 1,300,000        1,300,000        1,300,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซอยร้านกุ้งเนื�อย่าง เชื�อม เส้นทางการคมนาคมในการ ประโยชน์จากถนน ไปมา

ซอยอาจารย์เชิด หมู่ที� 8 สัญจรไปมามีความสะดวก

171 ถมดินที�สาธารณประโยชน์หน้าวัดวังหิน หมู่ที�8 ใช้สาธารณะประโยชน์ ถมที�สาธารณะหนึ�งแห่ง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

โยชน์จากจากลานฯ

172 ก่อสร้างรางระบายนํ�าจากบ้านนางฟุ้ง - บ้าน ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า คสล 1 สาย 450,000           450,000           450,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

นางศิริ หมู่ที� 8 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

173 ก่อสร้างรางหรือท่อระบายนํ�าจากบ้านนายอิศรา ใช้ในการระบายนํ�า รางหรือท่อระบายนํ�า คสล 1 สาย 1,200,000      1,200,000      1,200,000      ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงบ้านนางสุภาพ หมู่ที� 8 (ข้างวัดวังหิน) เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

174 ก่อสร้างถนน หินคลุก.เลียบเหมืองชลประทาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

175 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นายเทียม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ขนาด 3 x 120 x 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

176 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกโรงสูบนํ�าประปา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

177 ก่อสร้างถนน คสล.  ซ.นางทวี หมู่ที� 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

178 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยู  หมู่ที� 9 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า ตามแบบที�กําหนด 420,000           420,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

179 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

180 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. 2,300,000        2,300,000        2,300,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

181 ก่อสร้างถนน ดินหินคลุก.ถนนบ้านนายเลิศ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกจํานวน 1 สาย 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

182 ก่อสร้างถนน ดินหินคลุกสายหนองตะคลองถึง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน  จํานวน 1 สาย 150,000           150,000           150,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หนองหว้า หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

183 ก่อสร้างถนนคสล.สายในเมือง-นิคม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

184 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.ประตูนํ�าพัฒนา 1  หมู่ที� 9 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

185 ก่อสร้างถนนดินกลบลูกรังหรือหินคลุก ซ.ปู่ตา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คินกลบลูกรังหรือหินคลุก 400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 จํานวน 1 สาย ประโยชน์จากถนน ไปมา

186 ก่อสร้างถนนดินกลบลูกรังหรือหินคลุกซ.วัดป่า ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คินกลบลูกรังหรือหินคลุก 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ถึง ซ.3 หมู่ที� 9 จํานวน 1 สาย ประโยชน์จากถนน ไปมา

187 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

188 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

189 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 9 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น อบจ.

190 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

191 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายพิทยา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 260,000           260,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

192 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 9 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

193 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 130,000       130,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ซอยยายอินทร์  หมูที� 9 ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

195 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ยายแก้ว ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 360,000           320,000           320,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 295 x 610,000       610,000           610,000           610,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซอยเผด็จพัฒนาเชื�อมสายหน้า 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

วัดบ้านดอนแซะ หมู่ที� 9

197 ก่อสร้างถนนดินสายหนองกระโดนถึง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ดิน ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

คลองชลประทาน หมู่ที� 9 ประโยชน์จากถนน ไปมา

198 ก่อสร้างถนนดินสามแยกนาลุงหลิงป้าปุ้ยเชื�อมท่าสูบ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ดิน ตามแบบที�กําหนด 300,000         300,000         300,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 ดอนแซะหมู่ที� 10 ประโยชน์จากถนน ไปมา

199 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 10 เชื�อมต่อฝายกั�นนํ�า ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 4 ม.x1,150 ม.x0.15 ม. 600,000           600,000           600,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ม. 18 ต.ในเมือง ประโยชน์จากถนน ไปมา

200 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 10 เพื�อก่อสร้างถนนคสล. ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 1,000  ม. 2,000,000      3,500,000        3,500,000        3,500,000        ถนน จํานวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ถนน กองช่าง

สายทางเข้าหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา คสล.สําหรับ สัญจร ไป-มา

201 ก่อสร้างถนนAsphalt สายกลางบ้าน หมู่ที� 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 2,600,000        2,600,000        2,600,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

202 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 10 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

203 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 10 ประโยชน์จากถนน ไปมา

204 ก่อสร้างท่อเหลี�ยม บ้านวังกลาง หมู่ที� 10 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อเหลี�ยม ตามแบบที�กําหนด 600,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก โยชน์จากท่อลอดฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

205 ถมที�ดินที�สาธารณะ ใช้สาธารณะประโยชน์ ถมที�สาธารณะ  1  แห่ง 500,000         500,000         500,000         ลานดินสาธารณะ ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

หมู่ที� 10 จํานวน 1 แห่ง

206 ขยายไหล่ทางพร้อมเสริมดินลงลูกรังหรือหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา เสริมดินลูกรังหรือหินคลุกขนาด 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ถนนหมู่บ้านวังกลาง หมู่ที� 10 กว้างข้างละ 0.30 ม. ยาว 2,000 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

207 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 10 เวลามีฝนตกมาก นํ�า  ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

208 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

209 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

210 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่า หมู่ที� 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

211 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ย่าชื�น  หมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

212 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. พ่อแดง  หมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

213 ก่อสร้างถนน ดินสายนาแฉล้ม  หมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน จํานวน 1 สาย 100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

214 ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองปรือ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

215 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางเฉลียว ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด. 250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

216 ซ่อมแซมถนน.สายในเมือง-นิคม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

217 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 ต.ในเมือง เชื�อมต่อ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

เขตตําบลนิคม ประโยชน์จากถนน ไปมา

218 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

219 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 650,000           650,000           650,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

220 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 11 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

221 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนางคํา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

222 ก่อสร้างถนน คสล.สายกรอกลึก-บ้านขี�เหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

223 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านขี�เหล็ก- ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยางตามแบบที� อบต. 2,400,000      2,400,000      2,400,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านวังหิน  หมู่ที� 11 กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

224 ก่อสร้างถนนคสล.สายพ่อยงค์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ตามแบบที�กําหนด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่  11 ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

225 ก่อสร้างถนนคสล.สายนายลบ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ตามแบบที�กําหนด 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่  11 ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

226 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 11 เพื�อก่อสร้างถนนคสล. ถนน คสล. กว้าง  4  ม. ยาว 80  ม. 100,000              100,000              100,000              ถนน จํานวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ถนน กองช่าง

 (ซอยตา ยวง) ใช้ในการสัญจรไปมา คสล.สําหรับ สัญจร ไป-มา

227 ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า เพื�อก่อสร้างถนนคสล. ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300  ม. 625,000     625,000         625,000         625,000         ถนน จํานวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ถนน กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน หมูที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา คสล.สําหรับ สัญจร ไป-มา

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านขี�เหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 5 x 2,100 ม. 5,500,000    5,500,000        5,500,000        5,500,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

 เชื�อม ตําบลนิคม ม.11 ประโยชน์จากถนน

229 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ต.ในเมืองเชื�อมต่อ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยางขนาด 5 x 3,000 ม. 4,800,000        4,800,000        4,800,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ต.นิคมหมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

230 ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านจากที� ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 5 x 400x0.15ม. 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 สํานักสงฆ์มาทางสายปู่ตาเจ้าบ้านหมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

231 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ต่อจากสวนนางเลี�ยง นาวงศ์ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าขนาด 0.40x100 ม. 210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 11 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

232 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 11 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

233 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 11 เวลามีฝนตกมาก นํ�า  ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

234 ก่อสร้างถนนคสล.สายนายจุน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ตามแบบที�กําหนด 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่  11 ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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235 วางท่อระบายนํ�า หมู่ที� 11 ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�าคสล 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

236 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก เพื�อก่อสร้างถนน ถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก 1,600,000        1,600,000        1,600,000        ถนน จํานวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ถนน กองช่าง

สายหนองโสมง - คุ้มดอนปักไซ หมู่ที� 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ตามแบบที�กําหนด สําหรับ สัญจร ไป-มา อบจ.

237 ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มดอนปักไซ ซ.บ้านนาง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.สูง 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 110,000           110,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สงวน หมู่ที� 12 ยาว 40 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา อบจ.

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4  เมตร 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ซอยนํ�าซับ หมู่ที� 12 ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

239 ก่อสร้างถนนคสล. สายน้าประชา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 12 ประโยชน์จากถนน ไปมา

240 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 12 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตรยาว 600,000 600,000 600,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา 950 เมตรถมดินสูง 0.10 เมตร ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

241 ลอกท่อระบายนํ�า  หมู่ที� 12 ใช้ในการระบายนํ�า ลอกท่อภายในหมู่บ้าน 50,000         50,000             50,000             50,000             ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

242 วางท่อระบายนํ�า  หมู่ที� 12 ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อตามจุดและแบบที�กําหนด 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ภายในหมู๋บ้าน ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

243 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองโสมง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.สูง 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 110,000           110,000           110,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 12 ยาว 50 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

244 ก่อสร้างรางระบายนํ�า จากบ้านนายทองสุข -  บ้าน ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 220,000           220,000           220,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

นางจอยที� 12 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

245 ก่อสร้างถนน คสล. วัดป่า - คุ้มดอนปักไซ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.สูง 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 1,600,000        1,600,000        1,600,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 12 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

246 ก่อสร้างรางระบายนํ�า จากบ้านนางแวว -  บ้านนาง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 220,000           220,000           220,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ทองหย่วนหมู่ที� 12 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

247 ก่อสร้างรางระบายนํ�า จากบ้านนางจันทร -  บ้านแม่ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 220,000           220,000           220,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เล็กหมู่ที� 12 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

248 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 12 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

249 ก่อสร้างรางระบายนํ�า จากบ้านตาเที�ยง -  บ้านแม่ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าจํานวน  1  สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

พิมพ์หมู่ที� 12 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

250 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 200,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

251 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 650,000           650,000           650,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

252 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 12 ประโยชน์จากถนน ไปมา

253 ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มดอนปักไซ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.สูง 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 850,000           850,000           850,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 12 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

254 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบลูกรัง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

255 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 13 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

256 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนางโสภา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

257 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนนลาดยางเลียบ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 1,550,000      1,550,000           1,550,000           1,550,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

คลองชลประทาน  สายบ้านนายนิรุต หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

258 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 200,000      500,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

259 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 200,000      650,000           650,000           650,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

260 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายไปโรงเรียน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

261 ก่อสร้างถนนคสล. สายฝายชะลอนํ�า ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 1,300,000        1,300,000        1,300,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

262 ก่อสร้างถนนคสล.  สายหลังสหกรณ์ - บ้านวังหิน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 840,000           840,000           840,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

263 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นายบุญเลิศพร้อมวางท่อ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

264 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก ซ.นายปั�น ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

265 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นายสมยศ พร้อมวางท่อ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

266 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.บ้านนายสมหมาย ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

267 ก่อสร้างคลองใส้ไก่  สายข้าง ตรอ. หมู่ที� 13 ใช้ในการระบายนํ�า คลองใส้ไก่ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ประโยชน์จากคลองฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



79

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

268 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก ซ.นางเพี�ยะ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกจํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

269 ก่อสร้างถนนAsphaltสายเลียบคลองชลประทาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 ไปซ. 1หมู่ที� 13 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

270 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองชุมแสง หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

271 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซ. บ้านนายสนิท ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกจํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

272 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซ.บ้านนายประสาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุกจํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

273 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายผัน  ยอดแก้ว ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

274 ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังและหรือหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินลูกรังและหรือลงหินคลุก. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 สายลําห้วยฉกาจหมู่ที� 13 ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

275 ก่อสร้างถนนคสล. ซ 1  หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 3,900,000      3,900,000      3,900,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

จํานวน 1 สาย ประโยชน์จากถนน ไปมา

276 ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายนิคม   หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

277 ก่อสร้างรางระบายนํ�า  หมู่ที� 13 ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

278 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมหมู่ที� 13 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อลอดเหลี�ยม 1 จุด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 เวลามีฝนตกมาก โยชน์จากท่อลอดฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

279 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน-นิคม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 750,000       750,000           750,000           750,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

280 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอรุณี หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

281 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายเสนาะ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก ตามแบบ 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 13 ที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

282 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก หมู่ที� 13 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินกลบหินคลุก ตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

283 ก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 4,000,000        4,000,000        4,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

284 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางลงฝาย ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 430,000           430,000           430,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 13 ประโยชน์จากถนน ไปมา

285 ก่อสร้างถนนยกระดับ คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ทุ่งบัวบานหมู่ที� 14 ประโยชน์จากถนน ไปมา

286 ก่อสร้างแนวกันถนนทรุด คุ้มวังกุ่ม หมู่ที� 14 ใช้ในการสัญจรไปมา แนวกันถนนทรุด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน

287 ก่อสร้างระบายนํ�าทางไปขนส่ง หมู่ที� 14 ใช้ในการระบายนํ�า ระบายนํ�า จํานวน 1 โครงการ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

288 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา อบจ.

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

289 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 100,000      500,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 14 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

290 วางท่อระบายนํ�าซ.เลิศลอยถึงป้อมยามสี�แยก ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าคสล. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ไฟแดงเมืองใหม่ หมู่ 14 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ

291 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 850,000         850,000         850,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

(ซอยผู้ใหญ่เปลี�ยน) ประโยชน์จากถนน

292 ก่อสร้างพนังกั�นตลิ�งแม่นํ�ามูล เพื�อป้องกันการพังของตลิ�ง พนังกั�นตลิ�ง ตามแบบที�กําหนด 100,000,000    100,000,000    100,000,000    พนังกันตลิ�งพัง ป้องกันการพังของตลิ�งแม่นํ�ามูล กองช่าง

ตําบลในเมือง แม่นํ�ามูลพังทลาย จํานวน 1 โครงการ

293 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยส้มโอโต๊ะจีน หมู่ที� 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

(สายหลัก) ประโยชน์จากถนน

294 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน

295 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 14 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

296 วางท่อระบายนํ�า ซ.บัวบาน หมู่ที� 14 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

297 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.รวมใจพัฒนา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ประโยชน์จากถนน ไปมา

298 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.เที�ยง มวยดี ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. ตามแบบที�กําหนด 300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

299 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลูกรังหรือหินคลุก  500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

300 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก สายยายจิต ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลูกรังหรือหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ถึงหนองลูกนก หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

301 ก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ�าสาย ใช้ในการสัญจรและระบาย โครงการตามแบบที� อบต.กําหนด 2,000,000     2,000,000           2,000,000           2,000,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หลัก หมู่ที� 15 นํ�าเวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากถนน และใช้ในการระบายนํ�า

302 ก่อสร้างถนนดินกลบหินคลุก รอบฝั�งหนองนํ�ากิน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

(หนองสนวน)หมู่ที� 15 จํานวน 1 โครงการ ประโยชน์จากถนน ไปมา โยธาธิการจังหวัด

303 ก่อสร้างถนนคสล.สายศาลปู่ตาถึง หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 3,200,000        3,200,000        3,200,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

304 วางท่อระบายนํ�าสายหลักพร้อมบ่อพัก หมู่ 15 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าคสล.ยาว 1,000 ม. 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ

305 ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองชลประทาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 โครงการ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ประโยชน์จากถนน ไปมา

306 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.ปู่ตา บ้านน้อย หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 350,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

307 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.อยู่สุข หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 0.15 ม. 210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

308 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นางจุฑามาศ  ศรีแก้ว ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 200,000       210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

309 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นางต่วน  ว่ากลาง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 200,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

310 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.นายพิสูจน์  คล่องแคล่ว ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 100 x 200,000       210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

311 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลปู่ตา ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก กว้าง 4 ยาว 800 ม. 600,000           600,000           600,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

เชื�อมตําบลท่าหลวง ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

312 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.นาคพร หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 210,000           210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

313 ก่อสร้างถนนดินและหรือหินคลุก ซ.ยายล้อม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินหรือหินคลุก. 200,000       200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

314 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ซ.ตารด ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

315 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.สวัสดิ�ชัย หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 4 x 240 x 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

316 ก่อสร้างถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ซ.ครํ�าสุข ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

317 ก่อสร้างถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ซ.นายยง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

318 ก่อสร้างถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ซ.นายสมนึก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก 500,000         500,000         500,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

319 ก่อสร้างรางระบายนํ�าซอยโรงเรียนท้าวสุรนารี ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

320 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกฝั�งคลองขวามือ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 15 ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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321 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.สุดจะบก หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ขนาด 3 x 50 x 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

0.15 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

322 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

323 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

324 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 15 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

325 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที� 15 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 1,000,000 1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

326 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายวังมล หมู่ที� 15 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

327 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ม.15 เชื�อมต่อ ม.5 ม.6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ต.ในเมือง ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

328 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบายนํ�า 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 15 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

329 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ซ.เสนห์ลายไทย เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

หมู่ที� 16 ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

330 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ซ.สันติสุข เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 350,000 350,000 350,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

หมู่ที� 16 ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

331 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ม. 16 ต.ในเมือง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

เชื�อม เขตตําบลรังกาใหญ่ ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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332 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 16 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

333 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

334 วางท่อระบายนํ�า ซ.เสนห์ลายไทย ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า ตามแบบที�กําหนด 700,000         700,000         700,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 16 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

335 ก่อสร้างถนนคสล.สายยนต์ติ�ง  หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ตสล.ตามแบบที�กําหนด 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

336 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายชัย สุวรรณ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ตสล.ตามแบบที�กําหนด 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

337 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.เพิ�มพูล  หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ตสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

338 วางท่อระบายนํ�า ซ.แม่อิ�ม ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า ตามแบบที�กําหนด 700,000         700,000         700,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 16 เวลามีฝนตกมาก จํานวน 1  แห่ง ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

339 วางท่อระบายนํ�า ซ.รักษ์สุขสบาย ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที� 16 เวลามีฝนตกมาก จํานวน 1  แห่ง ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

340 ขยายถนนคสล.ซ.แม่อิ�ม หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

341 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.อนงค์ 2  หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ตสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

342 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.เสน่ห์ลายไทย หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน ตสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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343 ก่อสร้างถนนดินลงพร้อมหินคลุกซ.เพิ�มพูน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

344 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ซ.ชื�น อยู่สุข ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

345 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซ.ข้างบ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

นายคนึง อุดมผล หมู่ที� 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

346 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซ.สุวรรณ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

แก้วระวัง  หมู่ที� 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

347 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายเลียบ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

คลองหนองโบสถ์ หมู่ที� 16 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

348 ก่อสร้างถนนคสล.สายในเมือง-ท่าหลวง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 950,000           950,000           950,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

349 ซ่อมแซมถนน.สายในเมือง-ท่าหลวง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน จํานวน 1 สาย 100,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

350 ก่อสร้างถนนดิน ซ.ตาพัน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน.ขนาด 5 x 300 x 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 0.50 ม. ประโยชน์จากถนน ไปมา

351 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

352 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

353 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 16 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

354 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที� 16 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

355 ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน ภายในพื�นที� หมู่ที� 16 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

356 ก่อสร้างถนนAsphalt สายในเมือง - ท่าหลวง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 8,000,000        8,000,000        8,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

357 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ซ.สันติสุข ประโยชน์จากถนน ไปมา

358 ก่อสร้างถนนAsphalt สายเลียบคลองหนองโบสถ์ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 2,000,000        2,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 16 ประโยชน์จากถนน ไปมา

359 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ 16 เชื�อม หมู่ 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 3,000,000        3,000,000        3,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

(เลียบคลองหนองโบสถ)์ ประโยชน์จากถนน ไปมา

360 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.คลองใหญ่ หมู่ที� 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

(ถนนเลียบคลองใหญ)่ ประโยชน์จากถนน ไปมา

361 ก่อสร้างเสริมดินขยายถนนซ.สนธิสวัสดิ� ใช้ในการสัญจรไปมา ขยายถนนจํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

  หมู่ที� 17 ประโยชน์จากถนน ไปมา

362 ก่อสร้างถนนเสริมดินหินคลุก ซ.สุพิศ ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 17 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

363 ก่อสร้างถนนดินกลบลูกรังหรือหินคลุก ซ.คุณยาย ใช้สัญจรและการระบายนํ�า ถนนดินทับหน้าหินคลุกหรือลูกรัง 550,000         550,000         550,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

พร้อมฝังท่อระบายนํ�าหมู่ที� 17 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

364 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 17 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

365 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 17 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบที� อบต.กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

366 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

367 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

368 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 17 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

369 ก่อสร้างรางระบายนํ�า ซ.นายช้อย ใช้ในการระบายนํ�า ระบายนํ�า คสล 1 สาย 150,000         150,000         150,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 17 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

370 ก่อสร้างท่อระบายนํ�า ซ.คุณยาย ใช้ในการระบายนํ�า วางท่อระบายนํ�า คสล 1 สาย 360,000         360,000         360,000         ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 17 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

371 ก่อสร้างถนนAsphalt สายเลียบคลองใหญ่ หมู่ที� 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt.ตามแบบที�กําหนด 1,600,000      1,600,000      1,600,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

372 ก่อสร้างรางระบายนํ�า หน้าบ้านยายเฉลียว ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าฯจํานวน 1 แห่ง 350,000           350,000           350,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

มาศาลปู่ตา หมู่ที�18 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

373 ก่อสร้างถนน คสล.จากที�พักสงฆ์ ถึงบ้านขี�เหล็ก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

 หมู่ที� 18 ประโยชน์จากถนน ไปมา

374 ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที� 18 เชื�อม หมู่ที� 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

(หลังสหกรณ์โคนม) ประโยชน์จากถนน ไปมา

375 ก่อสร้างรางระบายนํ�า จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าฯจํานวน 1 แห่ง 400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ไปจนถึงบ้านนางปราณี สุทธิสิน หมู่ที�18 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

376 ก่อสร้างรางระบายนํ�า  สายซ.ยายหนั�น - นางจุน หินแดง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าฯจํานวน 1 แห่ง 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 หมู่ที�18 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

377 ก่อสร้างรางระบายนํ�าสาย ซ.ยายหนั�น - ผู้ช่วยผดุง ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าฯจํานวน 1 แห่ง 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงหน้าศาลาประชาคม  หมู่ที� 18 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

378 ก่อสร้างถนนเสริมดินหินคลุก บริเวณทางเชื�อม เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

บ้านวังหิน - บ้านดง หมู่ที� 18 ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

379 ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที� 18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

380 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 18 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

381 ก่อสร้างถนนเสริมดินและหรือหินคลุก จากฝาย ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านวังหินถึงรอยต่อบ้านวังกลางหมู่ที� 18 ประโยชน์จากถนน ไปมา

382 ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางจากวัดวังหินถึง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยาง จํานวน 1 สาย 2,000,000        2,000,000        2,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านขี�เหล็ก  หมู่ที� 11 ประโยชน์จากถนน ไปมา

383 ลอกรางระบายนํ�าจากหน้าบ้านนายชิ�น  สอพิมาย ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าฯจํานวน 1 แห่ง 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ถึงบ้านนายชาติชาย นาดี  หมู่ที� 18 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

384 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt ตามแบบที�กําหนด 4,800,000        4,800,000        4,800,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

385 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 18 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

386 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก  ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 18 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

387 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าพร้อมฝาปิดและบ่อพัก 210,000           210,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอยทองสมบูรณ์ หมู่ที� 19 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

388 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมวางท่อ หมู่ที� 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยางจํานวน 1 สาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

389 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

390 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt ตามแบบที�กําหนด 3,000,000        3,000,000        3,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน

391 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 19 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

392 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 19 ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

393 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 19 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

394 ก่อสร้างถนนลาดยาง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลาดยางตามแบบที�กําหนด 2,500,000        2,500,000        2,500,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สายพนังกั�นนํ�า หมุ่ที� 19 หมู่ที� 6 ประโยชน์จากถนน ไปมา

395 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและหรือท่อ ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าพร้อมฝาปิด และหรือ 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ระบายนํ�าพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน หมู่ที� 19 เวลามีฝนตกมาก ท่อและบ่อพัก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

396 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าพร้อมฝาปิดและบ่อพัก 650,000           650,000           650,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอยสันติสุข หมู่ที� 19 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

397 วางท่อระบายนํ�า เส้นพนังกั�นนํ�า หมู่ที� 19 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�า ตามแบบที�กําหนด 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

398 ก่อสร้างพนังกันตลิ�งพัง เพื�อป้องกันการพังทลายของ รูปแบบตามที� อบต.กําหนด 500,000           500,000           500,000           จํานวนโครงการ สามารถป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง

 หมู่ที� 19 ตลิ�งริมนํ�า ที�ปฏิบัติ ของตลิ�งริมนํ�า

399 ก่อสร้างถนนคสล.ยกระดับจากถนนลาดยาง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

เข้าหมู่บ้าน หมู่ที� 20 ประโยชน์จากถนน ไปมา

400 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 20 ใช้ในการสัญจรไปมา 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

401 ก่อสร้างถนนAsphalt หมู่ที� 20 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. 200,000       500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

402 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 20 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุกตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

403 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 20 ถนนดินกลบหินคลุก ประโยชน์จากถนน ไปมา

404 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 20 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

405 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมรไป ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หนองมน หมู่ที� 20 ประโยชน์จากถนน ไปมา

406 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 20 เชื�อมหมู่ที� 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

407 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าพร้อมฝาปิดและบ่อพัก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ในหมู่บ้านสําโรงชัย หมู่ที� 20 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

408 ก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายนํ�าคสล.พร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าพร้อมฝาปิดและบ่อพัก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ในหมู่บ้าน    หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

409 ก่อสร้างรางระบายนํ�านํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอย 5   หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบจ.

410 ก่อสร้างรางระบายนํ�านํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�าคสล.จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอย 6   หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบจ.

411 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงลูกรัง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ไหล่ทางทั�งสองข้าง ซ.6/2 หมู่ที� 21 ประโยชน์จากถนน ไปมา อบจ.

412 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงลูกรัง ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ไหล่ทางทั�งสองข้าง ซ.5 หมู่ที� 21 ประโยชน์จากถนน ไปมา อบจ.

413 ก่อสร้างถนนAsphalt  เส้นผนังชลประทาน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน Asphalt 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

บ้านไทรงาม - บ้านท่าหลวง ประโยชน์จากถนน ไปมา

414 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  หมู่ที� 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

415 ก่อสร้างเพิ�มระดับถนนคสล.ซอย 2 หมู่ที� 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

416 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า.พร้อมฝาปิดและบ่อพัก 250,000           250,000           250,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอย 3 หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

417 ก่อสร้างถนน Asphalt  หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนAsphalt ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

418 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมหมู่ที� 21 ใช้ในการระบายนํ�า ท่อลอดเหลี�ยม 1 จุด 500,000           ประชาชนได้ใช้ประ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

 เวลามีฝนตกมาก โยชน์จากท่อลอดฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก อบจ.

419 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

420 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนน คสล.ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา กองช่าง

ประโยชน์จากถนน อบจ.

421 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น อบจ.

422 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบทีกําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

423 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งนํ�า เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 630,000 630,000 630,000 ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ชลประทาน  หมู่ที� 21 เชื�อม หมู่ที� 15 ไปมา ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

424 ก่อสร้างท่อระบายนํ�า พร้อมประตูปิดเปิดเลียบ ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบาย 700,000           700,000           700,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

คลองชลประทานหมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก นํ�าจํานวน 1 สาย ประโยชน์จากท่อฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

425 ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.หมู่ที� 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

426 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ซอย 6/2 ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

427 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ การคมนาคมของประชา กองช่าง

ซอย 4/1 แยก 1 ไปมา ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ชนสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น

428 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ใช้ในการระบายนํ�า รางระบายนํ�า พร้อมฝาปิดและบ่อพัก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ซอย 4 หมู่ที� 21 เวลามีฝนตกมาก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

429 ซ่อมแซมถนนคสล. ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล.ตามแบบที�กําหนด 10,000,000         10,000,000         10,000,000         ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก อบจ.

430 ซ่อมแซมดินกลบลูกรัง ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบลูกรัง 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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431 ซ่อมแซมถนนAsphalt ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก อบจ.

432 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

433 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนลูกรัง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

434 ซ่อมแซมถนนดิน ทุกหมู่บ้าน ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

435 ซ่อมแซมถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินกลบหินคลุก 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ทุกหมู่บ้าน ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

436 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

437 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

438 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

439 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

440 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

441 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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442 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

443 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

444 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

445 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

446 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

447 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

448 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

449 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

450 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

451 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

452 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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453 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

454 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.20 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

455 ก่อสร้างถนนคสล. และหรือซ่อมแซม ม.21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

456 ก่อสร้างถนนAsphaltและซ่อมแซม ม. 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

457 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

458 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

459 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

460 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

461 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

462 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

463 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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464 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

465 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

466 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

467 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

468 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

469 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

470 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

471 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

472 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

473 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

474 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 20 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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475 ก่อสร้างถนนAsphaltและหรือซ่อมแซม ม. 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนAsphalt. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

476 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

477 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

478 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

479 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

480 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

481 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

482 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

483 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

484 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

485 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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486 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

487 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

488 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

489 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

490 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

491 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

492 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

493 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

494 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 20 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

495 ก่อสร้างถนนหินคลุกและหรือซ่อมแซม ม. 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

496 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 1 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

497 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 3 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

498 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 4 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

499 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 5 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

500 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 6 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

501 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 7 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

502 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 8 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

503 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 9 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

504 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 10 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

505 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 11 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

506 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 12 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

507 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 13 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

508 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 14 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

509 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 15 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

510 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 16 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

511 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 17 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

512 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 18 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

513 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 19 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

514 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 20 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

515 ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินทับหน้าหินคลุก 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

และหรือซ่อมแซม ม. 21 ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

516 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 1 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

517 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 3 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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518 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 4 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

519 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

520 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 6 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

521 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 7 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

522 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 8 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

523 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 9 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

524 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 10 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

525 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 11 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

526 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 12 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

527 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 13 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

528 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 14 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

529 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 15 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

530 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 16 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

531 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 17 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

532 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 18 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

533 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 19 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

534 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 20 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

535 ก่อสร้างถนนดินและหรือซ่อมแซม ม. 21 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดิน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ตามแบบที� อบต. กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

536 ก่อสร้างรางระบายนํ�าและหรือวางท่อระบายนํ�า  ใช้ในการระบายนํ�า ท่อระบายนํ�าและหรือรางระบาย 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ สามารถระบายนํ�าได้ทัน กองช่าง

ภายในตําบลในเมือง เวลามีฝนตกมาก นํ�า ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากรางฯ เมื�อปริมาณฝนตกมาก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

537 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยถนัดค้า  หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

538 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยระเบียบธรรม  หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

539 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเสริฐ  หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

540 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเรือ  หมู่ที� 5 ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

ประโยชน์จากถนน ไปมา

541 ก่อสร้างถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนดินและหรือถนนดินกลบ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

สายท่าหินปูน หมู่ที� 5 หินคลุก ตามแบบที�กําหนด ประโยชน์จากถนน ไปมา

542 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยครูนวม ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 1 ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

543 ก่อสร้างถนนคสล. สายนาตาหนั�น ใช้ในการสัญจรไปมา ถนนคสล. ตามแบบที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

หมู่ที� 20 ประโยชน์จากถนน ไปมาได้สะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

544 ติดตั�งไฟฟ้าส่องทาง หมู่ที� 1 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเว้นเสา 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

545 ติดตั�งไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณสนามแข่งเรือ ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟสปอร์ตไลท์ 500 วัตต์พร้อม 100,000           100,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่างใช้ กองช่าง

หมู่ที� 1 และกิจกรรมนันทนาการ เสา จํานวน 10 จุด โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจร

546 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างถนนสาย ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 3 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

บ้านส่วย - รังกาใหญ่ หมู่ที�3 และให้มีแสงสว่างในชุมชน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

547 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง  หมู่ที� 3 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 3 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

และให้มีแสงสว่างในชุมชน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

548 ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที� 4 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

549 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 4 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าแรงตํ�า/แรงสูง ในหมู่บ้าน 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

550 ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

หมู่ที� 5 โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

แผนงานเคหะและชุมชน

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ�มศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

551 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างสระหนองจิก หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

552 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า/แรงสูง 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

ภายในหมู่บ้าน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

553 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที� 6 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

554 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง แรงตํ�า  หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 6 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง

555 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 7 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 7 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

556 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที� 7 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที� 7 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

557 ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  หมู่ที� 8 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที� 8 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

558 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง  หมู่ที� 9 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 9 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

และให้มีแสงสว่างในชุมชน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง

559 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง  หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 10 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

และให้มีแสงสว่างในชุมชน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

560 ติดตั�งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  หมู่ที� 10 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 5 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

561 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที� 11 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

562 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 11 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง

563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที� 11 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 15 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

564 ขยายเขตเสาไฟฟ้าคุ้มนายเฉลิม  หมู่ที� 12 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 12 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง

565 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที� 12 ให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง/

ในการสัญจรไปมา หมู่ที� 12 โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างปลอดภัย การไฟฟ้าพิมาย

566 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมู่ที� 13 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างระยะทาง 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน 2 กิโลเมตร โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

567 ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 13 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 13 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง

568 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ.บ้านนางปราณี  ให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง/

 หมู่ที� 13 ในการสัญจรไปมา หมู่ที� 13 โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างปลอดภัย การไฟฟ้าพิมาย

569 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที� 14 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

570 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่ที�14 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

571 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 15 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

572 ขยายเขตสายดับไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที� 15 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ขยายเขตสายดับ หมู่ที� 15 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

573 ขยายสายดับไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ที� 16 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ขยายเขตสายดับ หมู่ที� 16 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

574 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 16 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 16 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

575 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง    หมู่ที� 16 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 5 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

576 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมู่ที� 17 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างระยะทาง 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน จํานวน 15 ต้น โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

577 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 17 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 17 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง อบจ.

578 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 18 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

579 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 19 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

580 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 19 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 19 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

581 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 20 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

582 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 20 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 20 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ทุกครัวเรือน โยชน์จากไฟฟ้าฯ ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าพิมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

583 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 21 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

584 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ ซ.5 หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  ซ.5หมู่ที� 21 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/อบจ.

ทุกครัวเรือน โยชน์จากไฟฟ้าฯ ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าพิมาย

585 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับ ซ.3 หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  ซ.3หมู่ที� 21 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/อบจ.

ทุกครัวเรือน โยชน์จากไฟฟ้าฯ ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าพิมาย

586 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที� 21 ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน 10 จุด 50,000             100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/อบจ.

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

587 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตเสาไฟฟ้า  หมู่ที� 21 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ทุกครัวเรือน โยชน์จากไฟฟ้าฯ ทุกครัวเรือน การไฟฟ้าพิมาย

588 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง  ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า  ทุกหมู่บ้าน 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/อบจ.

และให้มีแสงสว่างในชุมชน โยชน์จากไฟฟ้าฯ อย่างทั�วถึง การไฟฟ้าพิมาย

589 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทุกหมู่บ้าน ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกหมู่บ้าน 1,000,000        1,000,000        1,000,000        ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง/

ไปมาเวลากลางคืน โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

590 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ทุกหมู่บ้าน ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ซ่อมแซมหรือปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

และซ่อมแซมไฟฟ้าที�เสียหาย ตามแบบที� อบต.กําหนด โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา การไฟฟ้าพิมาย

591 ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  ให้มีแสงสว่างในการสัญจร ก่อสร้างหรือติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีแสงสว่าง กองช่าง

ทุกหมู่บ้าน ไปมาเวลากลางคืน สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ โยชน์จากไฟฟ้าฯ เวลาสัญจรไปมา

ตามแบบที� อบต.กําหนด

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา



110

แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

592 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เกี�ยวกับการจราจร เพื�อพัฒนาระบบการจราจร จัดซื�ออุปกรณ์การจราจรให้ 50,000           100,000         100,000         ประชาชนได้ประ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

และป้องกันอุบัติเหตุ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจํานวน 1 ครั�ง โยชน์ในการเดินทาง ปลอดภัยในการเดินทาง

593 ติดตั�งกระจกส่องทางแยก เพื�ออํานวยความสะดวก ติดตั�งกระจกส่องทางแยก 50,000           100,000         100,000         ประชาชนได้ประ ประชาชนได้รับความสะ กองช่าง

และป้องกันอุบัติเหตุ สําคัญ จํานวน 1 ครั�ง โยชน์ในการเดินทาง ดวกปลอดภัย

594 ติดตั�งสัญญาณจราจร เพื�ออํานวยความสะดวก ติดตั�งสัญญาณจราจรจุดที� 50,000           100,000         100,000         ประชาชนได้ประ ประชาชนได้รับความสะ กองช่าง

และป้องกันอุบัติเหตุ สําคัญ จํานวน 1 ครั�ง โยชน์ในการเดินทาง ดวกปลอดภัย

595 ซ่อมบํารุงสัญญาณจราจร เพื�อซ่อม/ปรับปรุงสัญญาณ ซ่อมสัญญาณจราจร จํานวน 50,000           100,000         100,000         ประชาชนได้ประ สัญญาณจราจรได้รับการ กองช่าง

จราจรให้ใช้การได้เป็นปกติ 1 โครงการ โยชน์ในการเดินทาง ซ่อมแซมให้ใช้การได้

596 ติดตั�งป้ายชื�อซอยและหรือถนนและหรือคุ้ม เพื�ออํานวยความสะดวก ป้ายชื�อซอยและหรือถนนและ 100,000         100,000         100,000         ประชาชนได้ประ มีป้ายชื�อซอยในหมู่บ้าน กองช่าง

ทุกหมู่บ้าน ในการเดินทาง หรือคุ้ม ทุกหมู่บ้าน โยชน์ในการเดินทาง

597 ติดตั�งปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจร เพื�ออํานวยความสะดวก ติดตั�งป้ายสัญญาณจราจรจุดที� 50,000           100,000         100,000         ประชาชนได้ประ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

และป้องกันอุบัติเหตุ สําคัญตามที�กําหนด โยชน์ในการเดินทาง สะดวก

598 โครงการตีเส้นจราจรบนผิวทางม้าลาย เพื�อตีเส้นจราจรบนผิวทาง ตีเส้นผิวทางจราจร(ทางม้าลาย) 100,000         200,000         200,000         มีการตีเส้นจราจร ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

(ทางม้าลาย)ตามแบบ จํานวน 1 แห่ง จํานวน 1 แห่ง ในการข้ามถนน

ที� อบต.กําหนด

599 ก่อสร้างฟุตบาทจากสี�แยกไฟแดงเข้าไทรงาม เพื�ออํานวยความสะดวก ฟุตบาท 2 ข้างทาง จากสี�แยก 200,000         ประชาชนได้ประ ประชาชนได้รับความสะ กองช่าง

หมู่ที� 21 และป้องกันอุบัติเหตุ ไฟแดง ถึงไทรงาม โยชน์ในการเดินทาง ดวกปลอดภัย

งบประมาณและที�ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 

ที�

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ�มศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน



111

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

600 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 5 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

601 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 6 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

602 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 7 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

603 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 8 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

604 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 15 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

605 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที�  19 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

606 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

607 ก่อสร้างศาลาที�พักผู้โดยสาร ภายในตําบลในเมือง เพื�อใช้เป็นที�พักผู้โดยสาร ศาลาที�พักผู้โดยสาร 500,000           500,000           500,000           ศาลาที�พักผู้โดยสาร ประชาชนมีที�พักรอรถ กองช่าง

ตามแบบที�กําหนด จํานวน 1 หลัง โดยสาร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

608 ขยายเขตประปา   หมู่ที� 3 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปาในหมู่บ้าน 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

609 วางท่อประปาหมู่บ้านใหม่ทั�งหมดหมู่ที� 4 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปาในหมู่บ้าน 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

610 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  ภายใน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ซื�ออุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 4 การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

611 ขยายเขตประปา   หมู่ที� 4 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

612 ขยายเขตประปา   หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

613 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ซื�ออุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

614 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ที�

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ�มศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

615 ขุดเจาะนํ�าบาดาล    หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดเจาะนํ�าบาดาล  1 แห่ง 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

616 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา  ภายใน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ซื�ออุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 7 การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

617 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 7 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

618 ขุดเจาะนํ�าบาดาล  บ้านวังหิน  หมู่ที� 8 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดเจาะนํ�าบาดาล  1 แห่ง 200,000         200,000         200,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

619 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 8 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ประปาหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 500,000         500,000         500,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ตามแบบที�กําหนด อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

620 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาทั�ง 2 ข้าง 500,000         500,000         500,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ของถนนหลักในหมู่บ้าน อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

621 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ประปาหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 4,800,000      4,800,000      4,800,000      ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

622 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ประปาหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

623 ขุดเจาะนํ�าบาดาล    หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดเจาะนํ�าบาดาล  1 แห่ง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

624 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปาในหมู่บ้าน 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

625 ขุดสระนํ�าประปา หนองอีนูน  หมู่ที� 12 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดสระนํ�าประปา  1 แห่ง 500,000         500,000         500,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

626 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 12 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปาในหมู่บ้าน 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

627 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 13 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปาในหมู่บ้าน 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

628 ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ประปาหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 4,000,000           4,000,000           4,000,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 13 การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

629 ขุดเจาะนํ�าบาดาล    หมู่ที� 13 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดเจาะนํ�าบาดาล  1 แห่ง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

630 ขยายเขตประปาหมู่ที� 14 จากฝั�งศาลแขวง ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน วางท่อประปา หมู่ที� 14 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

ไปส้มโอโต๊ะจีน การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค

631 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  หมู่ที� 14 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน สร้างระบบประปา 1 แห่ง 4,800,000        4,800,000        4,800,000        ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

632 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 15 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

633 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 16 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

634 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 17 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

635 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 19 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาทั�ง 2 ข้าง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ของถนนหลักในหมู่บ้าน อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

636 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 20 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 300,000         300,000         300,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

637 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา  ภายใน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ซื�ออุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ 300,000           300,000           300,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 20 การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

638 ขยายเขตประปา ซ.3  หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอย3 300,000           300,000           300,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

639 ขยายเขตประปา  หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 300,000           300,000           300,000           ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

640 ขยายเขตประปา  ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขยายเขตประปาในซอยที�ยัง 2,000,000        2,000,000        2,000,000        ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ไม่มีประปา อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

641 ปรับปรุงและซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ปรับปรุงและซ่อมแซมประปาต่างๆ 2,000,000        2,000,000        2,000,000        ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

ทุกหมู่บ้าน การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

642 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ภายในตําบลในเมือง ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน สร้างระบบประปา 4,800,000        4,800,000        4,800,000        ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค ตามแบบที�กําหนด อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค การประปาพิมาย

643 ขุดเจาะนํ�าบาดาล  ทุกหมู่บ้าน จํานวน 20 หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีนํ�าใช้ใน ขุดเจาะนํ�าบาดาลตามแบบที�กําหนด 500,000         500,000         500,000         ประชาชนมีนํ�าใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค อย่างทั�วถึง อุปโภค-บริโภค กรมทรัพย์ฯ

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมประตูปิด - เปิด เก็บและส่งนํ�าไปใช้ใน พนังกั�นนํ�า ตามแบบที�กําหนด 2,000,000           พนังกักเก็บนํ�า ป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ทํา กองช่าง

หมู่ที� 1 การเกษตร ได้มากขึ�น การเกษตร อบจ.

2 ขุดลอกคลองหนองรก หมู่ที� 3 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ใน ขุดลอกคลองจํานวน 1 โครงการ 300,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

การเกษตร ได้มากขึ�น การเกษตร

3 ขุดลอกคลองหนองไทร  หมู่ที� 3 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ใน ขุดลอกคลองจํานวน 1 โครงการ 300,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

การเกษตร ได้มากขึ�น การเกษตร

4 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 3 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

5 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมประตูปิด - เปิด ป้องกันนํ�าท่วม พนังกั�นนํ�า ตามแบบที�กําหนด 2,000,000           พนังกักเก็บนํ�า ป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ทํา กองช่าง

หมู่ที� 3 ได้มากขึ�น การเกษตร อบจ.

6 ก่อสร้างฝายนํ�าล้น หมู่ที� 3 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ฝายนํ�าล้นจํานวน 1 แห่ง 800,000           ประชาชนได้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ใช้นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

ที�

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

งบประมาณและที�ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนํ�า
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ขุดลอกคลองท่ารัก  หมู่ที� 4 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 360,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

8 ขุดลอกคลอง  หมู่ที� 5 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 360,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

9 ขุดลอกสระติดลํานางเหริญ หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000 คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

10 ก่อสร้างประตูปิดเปิดนํ�า หมู่ที� 6 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ประตูปิดเปิดนํ�าจํานวน 1 แห่ง 2,000,000     กักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร กรมชลประทานฯ

11 ขุดลอกสระติดศูนย์วิจัยข้าว หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความกว้าง 50 ม.ยาว 200,000 คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า 150 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

12 ก่อสร้างบานประตูปิดเปิดทางระบายนํ�า เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ บานประตูวาล์วเปิดแบบพวงมาลัย 200,000 500,000 กักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

ทางข้ามลํานางเหริญ หมู่ที� 6 เกษตรและระบายนํ�า ขนาด1.80x1.80 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

13 ขุดลอกลํานางเหริญ หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000 500,000 คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

14 ขุดลอกลํานํ�าสาธารณะนาตามาบ-นาลุงเฉียบ เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000 คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 6 เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

15 ขุดลอกเหมืองส่งนํ�า หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 120,000      500,000           เหมืองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

16 ก่อสร้างเหมืองดินจากนาตาพานเชื�อม เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 400,000       400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

ต่อตําบลกระเบื�องใหญ่ ในหมู่ที� 6 เกษตรและระบายนํ�า นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ขุดลอกหนองสระนกพร้อมปรับภูมิทัศน์ เก็บนํ�าไปใช้ในการเกษตร ปรับภูมิทัศน์หนองสระนก 200,000      300,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 6 และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ จํานวน 1 โครงการ ได้มากขึ�น การเกษตรและมีแหล่ง

18 ขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 100,000      500,000           กักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

19 ปรับปรุงสระกลางบ้าน หมู่ที� 6 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ปรับปรุงสระกลางบ้าน หมู่ที� 6 100,000      100,000       500,000           กักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

20 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 7 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      200,000       200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

21 ขุดเหมืองส่งนํ�า บริเวณหนองเตย เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดเหมืองจํานวน 1 แห่ง 300,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 8 เกษตรและระบายนํ�า นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตรและระบายนํ�า

22 ขุดเหมืองส่งนํ�า บริเวณนาตาสอนไปสนามบิน เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดเหมืองความยาว 3,000 ม. 300,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 8 เกษตรและระบายนํ�า นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตรและระบายนํ�า

23 ปรับปรุงคลองส่งนํ�า หมู่ที� 9 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 50,000        500,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

24 ปรับปรุงแหล่งนํ�าด้านการเกษตร หมู่ที� 9 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 50,000        500,000           กักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

25 ก่อสร้างฝายทดนํ�า คสล. เพื�อการเกษตร เก็บนํ�าไปใช้ในการ ฝายทดนํ�า จํานวน 1 แห่ง 2,000,000     500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 9 เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

26 ขุดลอกคลองส่งนํ�าคอนกรีต หมู่ที� 9 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 50,000        คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ได้มากขึ�น การเกษตร

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ขุดลอกคลองยายแก้ว หมู่ที� 9 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกกว้าง 10 ม.ยาว 120 ม. 100,000      คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ลึก 3.5 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

28 ก่อสร้างฝายนํ�าล้น  หมู่ที� 9 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ฝายนํ�าล้น จํานวน 1 แห่ง 3,000,000     ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

29 ขุดลอกตะกุดแซะ หมู่ที� 9 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกกว้าง 50 ม.ยาว 100 ม. 100,000      คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ลึก 3.5 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

30 ขุดลอกเหมืองซ.เหมืองดินไปนาข้างใน หมู่ที� 10 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกกว้าง 1 ม.ยาว 800 ม. 100,000      เหมืองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ลึก  1ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

31 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 10 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

32 ก่อสร้างสถานีสูบนํ�าด้วยไฟฟ้าท่าสูบหมู่ที� 10 เก็บนํ�าไปใช้ในการ สถานีสูบนํ�า จํานวน 1 แห่ง 4,500,000     ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

33 ขุดลอกท่าสูบนํ�าบ้านวังกลาง หมู่ที� 10 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกกว้าง 7 ม.ยาว 800 ม. 200,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ลึก 3.5 ม. นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

34 ขุดเหมืองซอยจากนาลุงแหยมถึงนาลุงหลิง เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดเหมืองจํานวน 1 แห่ง 300,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 10 เกษตรและระบายนํ�า นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตรและระบายนํ�า อบจ.

35 ขุดลอกเหมืองดิน  หมู่ที� 10 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดเหมืองจํานวน 1 แห่ง 300,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตรและระบายนํ�า

36 ก่อสร้างซ่อมแซมฝาย และสะพาน  หมู่ที� 11 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ก่อสร้างฝายและสะพาน 3,000,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ตามแบบที� อบต.กําหนด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

37 ขุดลอกเหมืองบ้านขี�เหล็ก หมู่ที� 11 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกกว้าง 1 ม.ยาว 300 ม. 100,000      เหมืองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ลึก  1ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 ขุดลอกหนองเทศ หมู่ที�11 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความยาว 300 ม. 300,000      หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค กว้าง 200 ม.ลึก 3 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

39 ขุดลอกหนองตะกุด เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความยาว 300 ม. 1,000,000     หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที� 11 เกษตร-อุปโภคบริโภค กว้าง 25 ม..ลึก 2 เมตร ได้มากขึ�น การเกษตร อบจ.

40 ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที�11 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความยาว 1,000 ม. 300,000      300,000       300,000           300,000           หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

41 ขุดลอกสระในหมู่บ้าน เก็บนํ�าไปใช้ในการ สระ จํานวน 1 แห่ง 250,000      500,000           500,000           สระกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 12 เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น เกษตร-อุปโภคบริโภค

42 ขุดเจาะนํ�าบาดาลคุ้มดอนไซ หมู่ที� 12 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

43 ขุดลอกสระนํ�าประปา เก็บนํ�าไปใช้ในการ สระนํ�าประปา จํานวน 1 แห่ง 250,000      500,000           500,000           สระกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที� 12 เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น เกษตร-อุปโภคบริโภค

44 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 12 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

45 ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณะ หมู่ที� 13 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณะในหมู่บ้าน 200,000           500,000           500,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ตามแบบที�กําหนด ได้มากขึ�น การเกษตร

46 ก่อสร้างและหรือซ่อมแซมฝาย   หมู่ที� 13 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ฝายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 500,000              1,000,000           1,000,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

47 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 14 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      200,000       200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

48 ขุดลอกหนองพลับพลาหลังยูเนี�ยนพร้อมกับ เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 660,000       หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

แต่งขอบคลอง หมู่ที� 14 เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 ขุดลอกลํานํ�ามูลบริเวณแปลงเกษตร เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความยาว 1.5 กม. 4,500,000           4,500,000           ลํานํ�ากักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

รร.พิมายด้านฝั�ง หมู่ที� 14 เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร อบจ.

50 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมประตูปิด - เปิด ป้องกันนํ�าท่วม พนังกั�นนํ�า 2,000,000     2,000,000           2,000,000           ประชาชนได้ใช้ ป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ทํา กองช่าง

หมู่ที� 14 นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร อบจ.

51 ขุดลอกคลองสะพานมูลหลง หมู่ที� 14 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกคลองจํานวน 1 1,000,000        คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค โครงการ ได้มากขึ�น การเกษตร

52 ขุดลอกแม่นํ�ามูล(มูลหลง) ซ.นายดัด หมู่ที� 14 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกคลองจํานวน 1 1,000,000        คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค โครงการ ได้มากขึ�น การเกษตร

53 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 14  สามจุด เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 3 แห่งคุ้มวังกุ่ม 200,000       ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค คุ้มบัวบาน  ซ.ร่มเย็น นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

54 ขุดลอกคลอง หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกคลอง 2  แห่ง 200,000      คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

55 ขุดลอกสระสาธารณะ  หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกสระ 4  แห่ง 200,000       500,000           500,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร อบจ.

56 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 15  เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 4 บ่อ 200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

57 ขุดลอกคลองสระจันทร์ หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

58 ขุดลอกหนองกระทุ่ม หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000           หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

59 ขุดลอกคลองหนองลูกนก หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกตามแบบที�กําหนด 200,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค ได้มากขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 ขุดลอกหนองนํ�า หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกหนองนํ�าจํานวน 1 200,000       หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค โครงการ ได้มากขึ�น การเกษตร

61 ขุดลอกหนองสนวน หมู่ที� 15 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกหนองสงวนขนาด30x 200,000           หนองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค 1,000x10 ม. ได้มากขึ�น การเกษตร

62 ขุดเจาะนํ�าบาดาล หมู่ที� 16 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ขุดเจาะนํ�าบาดาล 1 แห่ง 200,000      200,000       200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

63 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมประตูปิด - เปิด ป้องกันนํ�าท่วม พนังกั�นนํ�า 4,000,000     4,000,000           4,000,000           ประชาชนได้ใช้ ป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ทํา กองช่าง

หมู่ที� 16 นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร กรมชลประทาน

64 ก่อสร้างประตูระบายนํ�าคลองหนอง เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ประตูระบายนํ�า จํานวน 200,000      200,000       200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

โบสน์เลียบถนนสายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที� 16 เกษตรและระบายนํ�า 4 จุด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตรและระบายนํ�า

65 ขุดลอกคลองสายโรงฆ่าสัตว์ถึงบ้านท่า เพื�อความสะดวกในการนํา ขุดลอกความยาว 2100 กม. 840,000           500,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

หลวง หมู่ที� 16 นํ�าไปใช้ในการเกษตร กว้าง 8 เมตรลึก 1 เมตร ได้มากขึ�น การเกษตร

66 ขุดลอกคลองระบายนํ�า บ้านหมอสาโรจน์ ถึง เพื�อความสะดวกในการนํา ขุดลอกคลองระบายนํ�า 100,000      300,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

บ้านนายคนึง อุดมผล หมู่ที� 16 นํ�าไปใช้ในการเกษตร จํานวน 1 แห่ง ได้มากขึ�น การเกษตร

67 ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณประโยชน์  หมู่ที� 17 เพื�อความสะดวกในการนํา ขุดลอกแหล่งนํ�า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

นํ�าไปใช้ในการเกษตร ตามแบบที�กําหนด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

68 ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณประโยชน์  หมู่ที� 18 เพื�อความสะดวกในการนํา ขุดลอกแหล่งนํ�า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

นํ�าไปใช้ในการเกษตร ตามแบบที�กําหนด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

69 ขุดลอกแหล่งนํ�าสาธารณประโยชน์  หมู่ที� 19 เพื�อความสะดวกในการนํา ขุดลอกแหล่งนํ�า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

นํ�าไปใช้ในการเกษตร ตามแบบที�กําหนด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

70 จัดซื�อเครื�องสูบนํ�า พลังงานไฟฟ้า นําไปใช้ในการ เครื�องสูบนํ�า พลังงานไฟฟ้า 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

ตําบลในเมือง เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร และ ระบายนํ�า

งบประมาณและที�ผ่านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 ขุดลอกคลองตะกุดตาบุญ หมู่ที� 20 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกความยาว600 ม.กว้าง 2,000,000     2,000,000           คลองกักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า 100 ม.ลึก 2 ม. ได้มากขึ�น การเกษตรและระบายนํ�า อบจ.

72 ขุดลอกลําคลอง หมู่ที� 21 เก็บและส่งนํ�าไปใช้ในการ ขุดลอกลําคลอง 200,000      ลํานํ�ากักเก็บนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

เกษตรและระบายนํ�า ตามแบบที� อบต.กําหนด ได้มากขึ�น การเกษตรและระบายนํ�า

73 จัดซื�อถังเก็บกักนํ�าหมู่  21 เก็บนํ�าไปใช้ในการ ถังเก็บกักนํ�า หมู่ 21 100,000      100,000       100,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง อุปโภคบริโภค

74 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าพร้อมประตูปิด - เปิด ป้องกันนํ�าท่วม พนังกั�นนํ�า 2,000,000     ประชาชนได้ใช้ ป้องกันนํ�าท่วมพื�นที�ทํา กองช่าง

หมู่ที� 21 ตามแบบที� อบต.กําหนด นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

75 จัดซื�อถังเก็บนํ�าฝนทุกหมู่บ้าน เก็บนํ�าไปใช้ในการ ถังเก็บนํ�าฝน ในตําบลในเมือง 100,000      100,000       400,000           400,000           400,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ในการ กองช่าง

อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง อุปโภคบริโภค

76 ขุดบ่อนํ�าและหรือเจาะบ่อนํ�าเพื�อทําการเกษตร เก็บนํ�าไปใช้ในการ บ่อนํ�า ตามแบบที�กําหนด 400,000        400,000              400,000              400,000              ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

นอกฤดู เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง เกษตร-อุปโภคบริโภค

77 จัดซื�อเครื�องสูบนํ�า 4 สูบ พร้อมก่อสร้าง นําไปใช้ในการ เครื�องสูบนํ�า ตามแบบที�กําหนด 200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

ห้องเก็บเครื�องสูบนํ�า เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร และ ระบายนํ�า

78 วางท่อ พีวีซี 4 นิ�ว 50 ท่อน สูบนํ�าส่งมาบ่อ เก็บนํ�าไปใช้ในการ วางท่อ พีวีซี 4 นิ�ว 50 ท่อน 200,000      200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีนํ�าใช้ใน กองช่าง

ประปา เกษตร-อุปโภคบริโภค นํ�าอย่างทั�วถึง การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กลุ่มอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนดํารง ประชาชนบ้านในเมือง 50,000        500,000       500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนสามารถลดราย กองส่งเสริม

20 หมู่บ้าน ชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน ทุก ครัวเรือน เกษตรกรเพิ�มขึ�น จ่ายในการดํารงชีพและแก้ไข การเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาความยากจน

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโฮมสเตย์หมู่ที� 3 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพโฮฒสเตย์ 20,000        20,000         20,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ�น กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 3 ประชาชนเพิ�มขึ�น ส่งเสริมการท่องเที�ยว การเกษตร

3 ก่อสร้างปรับปรุงโรงสีชุมชน หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน 50,000        100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 5 ประชาชนเพิ�มขึ�น การเกษตร

4 ก่อสร้างปรับปรุงโรงนํ�าดื�มชุมชน หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพโรงนํ�าดื�ม 50,000        100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองสาธารณสุข

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 5 ประชาชนเพิ�มขึ�น ลดรายจ่าย

5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทําดอกไม้จันทร์ ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําดอกไม้จันทร์ 50,000        100,000           100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม ประชาชนเพิ�มขึ�น

6 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอ่างบัว  หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพ หมู่ที� 5 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

และมีรายได้เพิ�ม ประชาชนเพิ�มขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที�

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



125

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผู้พิการ ให้ผู้พิการมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพผู้พิการ 20 กลุ่ม  200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนเพิ�มขึ�น

8 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรี ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม สมาชิกกลุ่มสตรี 20 คน 200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนเพิ�มขึ�น

9 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ 20 กลุ่ม  200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนเพิ�มขึ�น

10 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 ประชาชนเพิ�มขึ�น การเกษตร

11 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า หมู่ที� 7 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพอาชีพเย็บผ้า หมู่ที� 7 50,000        50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

และมีรายได้เพิ�ม ประชาชนเพิ�มขึ�น

12 ก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มฟื�นฟูอาชีพ ให้กลุ่มฟื�นฟูมีสถานที� โรงเรือนขนาด 7 x 12 ม. 180,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

หมู่ที� 7 ทํากิจกรรมของกลุ่ม ประชาชนเพิ�มขึ�น

13 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 50,000        50,000         100,000           100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม ประชาชนเพิ�มขึ�น

14 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรม ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพหัตถกรรม 20,000        200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม ประชาชนเพิ�มขึ�น การเกษตร

15 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ร้านค้าชุมชน 1 แห่ง 200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนเพิ�มขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีศูนย์การ ศูนย์การเรียนรู้ 1 หลัง 500,000           จํานวน 1 โครงการ สร้างการเรียนรู้ในชุมชน กองช่าง

เรียนรู้ของชุมชน

17 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนดํารง กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 50,000        50,000         50,000             จํานวน 1 โครงการ ประชาชนสามารถลดราย กองส่งเสริม

หมู่ที� 12 ชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน จ่ายในการดํารงชีพและแก้ไข การเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาความยากจน

18 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรี หมู่ที� 15 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม สมาชิกกลุ่มสตรี 200,000      200,000       200,000           จํานวน 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต

19 ก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ประชาชนมีศูนย์การ ศูนย์การเรียนรู้ 1 หลัง 100,000           จํานวน 1 โครงการ สร้างการเรียนรู้ในชุมชน กองช่าง

หมู่ที� 17 เรียนรู้ของชุมชน

20 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพตามที�โครงการกําหนด  200,000           300,000           300,000           จํานวน 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

ตําบลในเมือง และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอด เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน การทําเกษตรแบบปลอด 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

สารพิษ หมู่ที� 4 ปลูกผักปลอดสารพิษ สารพิษ จํานวน 1 โครงการ เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบพอเพียงลดรายจ่าย การเกษตร

2 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว หมู่ที� 5 เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรม/หาเมล็ดพันธ์ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ปลูกผักไว้กินเอง ให้กับเกษตรกร เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบพอเพียงลดรายจ่าย การเกษตร

3 จัดซื�อเมล็ดข้าวพันธ์ดี เมล็ดผักสวนครัว  ปุ๋ย ให้ เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรม/หาเมล็ดพันธ์ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

กลุ่มเกษตรกรหมู่ที�  10 ปลูกข้าวและผักไว้กินเอง ให้กับเกษตรกร เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบพอเพียงลดรายจ่าย การเกษตร

4 ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรหมู่ 11 เพื�อให้ประชาชนมีที� ลานตากพืชผล ตามแบบที�กําหนด 300,000      ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชน กองส่งเสริม

ตากผลผลิต โยชน์จากลานตากฯ มีที�ตากผลผลิตเพิ�มขึ�น การเกษตร

5 ส่งเสริมการเลี�ยงวัวเนื�อ วัวงามเพื�อการจําหน่าย ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงวัวเนื�อ วัวงามหมู่ที� 15 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 15 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

6 ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษหมู่ที� 15 เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน การทําเกษตรแบบปลอด 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ปลูกผักปลอดสารพิษ สารพิษ จํานวน 1 โครงการ เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบปลอดสารพิษ การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2  แผนงานการเกษตร

ที�

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนทําการการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ทางพระราชดําริ หมู่ที� 15 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฯ พอเพียง จํานวน 1 โครงการ เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร

8 โครงการศึกษาดูงานเรื�องการผลิตผักเพื�อการค้า เพื�อส่งเสริมความรู้เกี�ยวกับ จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000      300,000       300,000           300,000           300,000           ร้อยละของรายได้ ประชาชนมีรายได้เพิ�มขึ�น กองส่งเสริม

การผลิตผักเพื�อการค้า นอกสถานที�  จํานวน 1 โครงการ ที�เพิ�มขึ�น มีคุณภาพชีวิตดีขึ�น การเกษตร

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพื�อดําเนินการเกี�ยวกับ จัดกิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องกับ 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนโครงการ มีการพัฒนาด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริม

กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ด้านปศุสัตว์ ที�ปฏิบัติ ที�ดีขึ�น การเกษตร

10 ก่อสร้างลานตากผลิตทางการเกษตรหมู่ 15 เพื�อให้ประชาชนมีที� ลานตากพืชผล ตามแบบที�กําหนด 300,000      ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชน กองส่งเสริม

ตากผลผลิต โยชน์จากลานตากฯ มีที�ตากผลผลิตเพิ�มขึ�น การเกษตร

11 ก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรหมู่ 15 เพื�อให้ประชาชนมีที� ฉางเก็บพืชผล ตามแบบที�กําหนด 300,000      ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชน กองส่งเสริม

เก็บผลผลิต โยชน์จากฉางฯ มีที�เก็บผลผลิตเพิ�มขึ�น การเกษตร

12 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร หมู่ที� 15 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส่งเสริมการดําเนินการของกลุ่มอาชีพ 200,000       รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร หมู่ที� 15 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

13 ส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนทําการการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจ 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ทางพระราชดําริ หมู่ที� 20 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฯ พอเพียง จํานวน 1 โครงการ เกษตรกรเพิ�มขึ�น แบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ให้เกษตรกรมีศูนย์ประ ตกแต่งอาคารสํานักงานกลุ่มฯ, 50,000        50,000         50,000             ประชาชนได้ใช้ประ ศูนย์บริการมีสภาพแวดล้อม กองส่งเสริม

หมู่ที� 20 สานงานกับภาครัฐ บริการเอกสารวิชาการฯ โยชน์จากศูนย์ฯ เหมาะแก่การถ่ายทอดความรู้ การเกษตร

15 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ เพื�อให้ประชาชนผลิตปุ๋ย โรงงานตามแบบที� อบต.กําหนด 250,000       ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนได้ใช้ปุ๋ยที�ผลิต กองส่งเสริม

หมู่ที� 21 อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพใช้ โยชน์จากโรงงานฯ ได้เองและลดต้นทุนฯ การเกษตร

16 ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน การทําเกษตรแบบปลอด 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ปลูกผักปลอดสารพิษ สารพิษ จํานวน 1 โครงการ ดีขึ�น แบบปลอดสารพิษ การเกษตร

17 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที�สนใจ 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประชาชนทําการเกษตร กองส่งเสริม

ปลูกผักไว้กินเอง ร่วมโครงการ จํานวน 1 กลุ่ม ในครัวเรือน แบบพอเพียงลดรายจ่าย การเกษตร

18 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรแบบผสมผสาน เพื�อให้เกษตรกรทําการ กลุ่มเกษตรกรทําการเกษตร 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประชาชนดํารงชีวิตอยู่ กองส่งเสริม

เกษตรแบบผสมผสาน แบบผสมผสาน ในครัวเรือน อย่างเศรฐกิจพอเพียง การเกษตร

19 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธ์ดี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว 30,000        30,000         30,000             50,000             50,000             ประชาชนได้ผล เกษตรกรสามารถผลิต กองส่งเสริม

พันธ์ข้าว พันธ์ดี ผลิตที�มีคุณภาพ ข้าวได้ดีและมากขึ�น การเกษตร

20 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ เพื�อให้ประชาชนผลิตปุ๋ย กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 30,000        30,000         30,000             50,000             50,000             ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประชาชนได้ใช้ปุ๋ยที�ผลิต กองส่งเสริม

อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพใช้ ในครัวเรือน ได้เองและลดต้นทุนฯ การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 พัฒนาเพิ�มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอด เพิ�มขีดความสามารถของ กก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 50,000        50,000         100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ คณะ กก.บริหารศูนย์ได้ กองส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ศูนย/์อาศาสมัครเกษตร และจัดทําแหล่งสาธิต โยชน์จากศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ การเกษตร

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการและถ่ายทอด ให้เกษตรกรมีศูนย์ประ ตกแต่งอาคารสํานักงานศูนย์ฯ, 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ประชาชนได้ใช้ประ ศูนย์บริการมีสภาพแวดล้อม กองส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตร สานงานกับภาครัฐ บริการเอกสารวิชาการฯ โยชน์จากศูนย์ฯ เหมาะแก่การถ่ายทอดความรู้ การเกษตร

23 ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร เพื�อให้ประชาชนมีที� ลานตากพืชผล ตามแบบที�กําหนด 300,000      500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชน กองส่งเสริม

ตากผลผลิต โยชน์จากลานตากฯ มีที�ตากผลผลิตเพิ�มขึ�น การเกษตร

24 อุดหนุนเบี�ยประชุมกรรมการศูนย์บริการ เพื�อให้กรรมการศูนย์ฯ มี จ่ายเบี�ยประชุมคณะกรรมการฯ 20,000        20,000         20,000             50,000             เพิ�มประสิทธิภาพ เกิดขวัญและกําลังใจแก่ กองส่งเสริม

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เบี�ยประชุม จํานวน 1 ชุด ในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร การเกษตร

25 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ เพื�อสนับสนุนการดําเนินงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมทั�ง 1,000,000     1,000,000      1,000,000        1,000,000           1,000,000           จํานวนครั�งที� สร้างความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ กองส่งเสริม

ด้านการเกษตร ของกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ประสานหน่วยงานต่างๆสําหรับการ ดําเนินกิจกรรม เพิ�มการสร้างรายได้ การเกษตร

สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร

26 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เพื�อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีความรู้เกี�ยว กองส่งเสริม

เจ้าอยู่หัวและหรือสมเด็จพระราชนีนารถ เสริมหลังจากเก็บผลผลิต ในพื�นที�ตําบลในเมือง เสริมเพิ�มรายได้ กับการประกอบอาชีพ การเกษตร

ทางการเกษตร และตามนโยบายรัฐบาล และสามารถประกอบอา

ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27 โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากผักตบ เพื�อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 50,000        50,000         100,000           300,000           300,000           ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ�มลด สํานักงานปลัด

ชวา เสริมหลังจากเก็บผลผลิต ในพื�นที�ตําบลในเมือง เสริมเพิ�มรายได้ รายจ่ายและสามารถผลิตสิน

ทางการเกษตร ค้าจําหน่ายได้เอง

28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื�อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 1,800,000        1,800,000        1,800,000        ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ�มลด กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง เสริมหลังจากเก็บผลผลิต ในพื�นที�ตําบลในเมือง เสริมเพิ�มรายได้ รายจ่ายและสามารถผลิตสิน การเกษตร

ทางการเกษตร ค้าจําหน่ายได้เอง

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ ส่งเสริมให้ประชาชนดํารง สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1,000,000        1,000,000        1,000,000        จํานวนแหล่งเรียนรู้ ประชาชนสามารถลดราย กองส่งเสริม

เพียงต้นแบบ  บ้านดงหมู่ที� 13 ชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน ในหมู่บ้าน จํานวน 1 หมู่บ้าน จ่ายในการดํารงชีพและแก้ไข การเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาความยากจน

30 ศึกษาดูงานอาชีพกลุ่มเกษตร ตําบลในเมือง เพื�อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 500,000           500,000           500,000           ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีความรู้เกี�ยว กองส่งเสริม

เสริมหลังจากเก็บผลผลิต และจัดการศึกษาดูงาน เสริมเพิ�มรายได้ กับการประกอบอาชีพ การเกษตร

ทางการเกษตร  ตามโครงการที� อบต.กําหนด และสามารถประกอบอา

ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

31 ต่อยอดกองทุนปุ๋ย  หมู่ที� 4 ประชาชนมีกองทุนปุ๋ย กองทุนปุ๋ย จํานวน 1 กองทุน 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้จาก กองส่งเสริม

หมุนเวียนในการประกอบ เกษตรกรเพิ�มขึ�น การประกอบอาชีพเพิ�มขึ�น การเกษตร

อาชีพเกษตรกรรม

32 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงโคเนื�อ  ตําบลในเมือง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงโค 20 หมู่บ้าน 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

33 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักตามรั�วบ้านหมู่ที� 3 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกผักตามรั�วบ้าน 20,000        20,000         20,000             20,000             20,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 3 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

34 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงกบหมู่ที� 3 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงกบหมู่ที� 3 20,000        20,000         20,000             20,000             20,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

35 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงปลา  หมู่ที� 4 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงปลา หมู่ที� 4 50,000        50,000         50,000             100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

36 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทําปุ๋ย  หมู่ที� 4 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพทําปุ๋ย หมู่ที� 4 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

37 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเศรษกิจพอเพียง หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  20,000        300,000           300,000           300,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 5 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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38 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่  หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่ หมู่ที� 5 20,000        500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

39 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร หมู่ที� 5 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  20,000        20,000         300,000           300,000           300,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 5 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

40 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และหรือ ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม โครงการอนุรักษ์และหรือ  200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

เลี�ยงไก่พื�นบ้านหมู่ที� 5 และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลี�ยงไก่พื�นบ้าน หมู่ที�  5 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

41 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพืชหลังทํานา หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกพืชหลังทํานา 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

42 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวปลอดสารพิษ หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกข้าวปลอดสารพิษ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

43 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

44 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

45 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปปลาและกบ หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาและกบ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

46 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวไรท์เบอรี� หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกข้าวไรท์เบอรี� 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

47 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรลอยนํ�า หมู่ที� 6 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเกษตรลอยนํ�า 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 6 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

48 สนับสนุนปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มปลูกพืชในฤดูแล้ง 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 7 และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 7 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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49 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง หมู่ที� 7 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 7 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

50 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที� 7 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที� 7 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

51 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทํานา ให้ประชาชนมีข้าวพันธ์ดี ประชาชนได้ข้าวพันธ์ดี 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ปีและนาปรังบริเวณโรงสูบ หมู่ที� 7 และมีผลผลิตรายได้เพิ�ม และมีผลผลิตเพิ�มขึ�น เกษตรกรเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

52 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ในฤดูแล้ง หมู่ที� 7 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

53 จัดซื�อเมล็ดข้าวพันธ์ดีให้แก่กลุ่มเกษตรกร ให้ประชาชนมีข้าวพันธ์ดี ประชาชนได้ข้าวพันธ์ดี 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ทํานาปี หมู่ที� 7 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

54 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเกษตรกรหมู่ที� 8 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 8 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

55 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแทนการปลูกข้าว  หมู่ที� 9 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

56 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงสัตว์ หมู่ที� 9 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงสัตว์ 20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

57 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแทนการปลูกข้าว  หมู่ที� 9 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

58 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

59 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงสัตว์ หมู่ที� 10 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงสัตว์ 20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 ส่งเสริมกลุ่มเลี�ยงปลาในกระชัง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงปลา หมู่ที� 10 80,000         รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 10 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

61 จัดซื�อเมล็ดข้าวพันธ์ดี,ผัก,ปุ๋ยให้กลุ่ม ให้ประชาชนมีข้าวพันธ์ดี กลุ่มเกษตรกร หมู่ที� 10 20,000        20,000         20,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

เกษตรกร หมู่ที� 10 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

62 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพสตรี 20,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

63 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่ไข่ หมู่ที� 11 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงไก่ไข่ 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 11 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

64 เพิ�มปริมาณสัตว์นํ�าในแหล่งนํ�าธรรมชาติ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ�ม ปล่อยสัตว์ในแหล่งนํ�า 30,000        30,000             30,000             30,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

บริเวณ หนองตะกุดหมู่ที� 11 และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนหนองตะกุด หมู่ที� 11 เกษตรกรเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

65 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 11 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

66 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงสัตว์เพื�ออาหารกลางวัน ให้ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กลุ่มเลี�ยงสัตว์เพื�ออาหารกลางวัน 30,000        ประชาชนมีแหล่ง ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 13 และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนหมู่ที� 13 อาหารเพิ�มขึ�น และมีแหล่งอาหารของชุมชน การเกษตร

67 โครงการเรียนรู้อบรมด้านการตลาดเกษตร หมู่ที� 13 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม โครงการเรียนรู้อบรม 200,000      200,000           200,000           200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม สํานักงานปลัด

และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการตลาดเกษตร เกษตรกรเพิ�มขึ�น

68 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพจาก ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื�อ 200,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

สมุนไพรหมู่ที� 15 และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพจากสมุนไพรหมู่ที� 15 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

69 ส่งเสริมอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง  หมู่ที� 17 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง 50,000        รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

70 ฝึกอบรมการประกอบอาชีพกลุ่มเกษตร เพื�อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 600,000           600,000           600,000           ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีความรู้เกี�ยว กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง เสริมหลังจากเก็บผลผลิต ในพื�นที�ตําบลในเมือง เสริมเพิ�มรายได้ กับการประกอบอาชีพ การเกษตร

ทางการเกษตร ชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที� 17 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ 200,000       รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

72 ส่งเสริมอาชีพเลี�ยงเป็ดพันธ์ไข่  หมู่ที� 17 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงเลี�ยงเป็ดพันธ์ไข่ 50,000         รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

73 ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีลานตาก ก่อสร้างลานตากผลผลิต 500,000           500,000           500,000           จํานวน  1  แห่ง ผลผลิตมีคุณภาพที�ดีขึ�น กองส่งเสริม

ประจําหมู่บ้าน พืชผลทางการเกษตร ประจําหมู่บ้าน ตามที�กําหนด ต่อปี การเกษตร

74 ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกข้าวปลอดสารพิษ 200,000      200,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 19 และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

75 ส่งเสริมอบรมอาชีพการเกษตร ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเกษตรกร หมู่ที� 19 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 19 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

76 เกษตรยังชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนดํารง กลุ่มเกษตรกร หมู่ที� 19 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนสามารถลดราย กองส่งเสริม

ปลอดสารพิษหมู่ที� 19 ชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน และประชาชนที�สนใจ เกษตรกรเพิ�มขึ�น จ่ายในการดํารงชีพและแก้ไข การเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาความยากจน

77 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 20 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

78 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงสุกร ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงสุกร ในหมู่ที� 20 15,000        15,000         15,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 20 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

79 ส่งเสริมอาชีพประมงนํ�าจืด  หมู่ที� 20 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงสัตว์และการ 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม ประมง เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

80 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 20 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

81 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         300,000           300,000           300,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม ตําบลในเมือง เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา
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82 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

 หมู่ที� 20 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

83 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว หมู่ที� 20 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว 50,000        50,000             50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 20 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

84 ส่งเสริมกลุ่มเลี�ยงไก่ ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงไก่ ในตําบลในเมือง 15,000        15,000         15,000             15,000             15,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

85 ส่งเสริมกลุ่มเลี�ยงโค ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงโค ในตําบลในเมือง 15,000        15,000         15,000             15,000             15,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

86 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงปศุสัตว์ ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เกษตรกรผู้เลี�ยงปศุสัตว์ 100,000           100,000           100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม ตําบลในเมือง เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

87 ส่งเสริมกลุ่มเลี�ยงสุกร ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มเลี�ยงสุกร ในตําบลในเมือง 15,000        15,000         15,000             15,000             15,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

88 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มทําเห็ดฟาง 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

89 โครงการธนาคารนํ�าใต้ดิน เพื�อสนับสนุนการจัดการนํ�า ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 500,000           500,000           500,000           จํานวนจุดที�ได้ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ การเกษตร

90 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื�อส่งเสริมการพัฒนา ฝึกอบรมตามโครงการที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

91 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ด้านการเกษตร หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพ หมู่ 21 100,000      100,000       100,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

92 ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีศูนย์กลาง ร้านค้าชุมชน 1 หลังทุกหมู่บ้าน 250,000      250,000       500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

จําหน่ายสินค้าของชุมชน เกษตรกรเพิ�มขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



137

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 ก่อสร้างศูนย์ร้านค้าชุมชน ให้ประชาชนมีศูนย์ร้าน ศูนย์ร้านค้าชุมชน 1 หลัง 100,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

หมู่ที� 21 ค้าของชุมชน เกษตรกรเพิ�มขึ�น

94 ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ให้ประชาชนมีศูนย์การ ศูนย์การเรียนรู้ 1 หลัง 100,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

หมู่ที� 21 เรียนรู้ของชุมชน เกษตรกรเพิ�มขึ�น

95 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว 200,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

96 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน หมู่ที� 21 ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพโรงสีชุมชน 50,000        50,000         50,000             รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

และมีรายได้เพิ�ม หมู่ที� 21 เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

97 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเลี�ยงปลาในกระชัง  100,000      100,000       500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม ตําบลในเมือง เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

98 โครงการเกษตรพอเพียงตามพระราชดําริ ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  100,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

หมู่ที� 21 และมีรายได้เพิ�ม เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

99 โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระ ให้ประชาชนมีศูนย์การ ศูนย์การเรียนรู้ 1 หลัง 100,000       รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

หมู่ที� 21 เรียนรู้ของชุมชน เกษตรกรเพิ�มขึ�น

100 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  2,000,000    2,000,000        2,000,000        2,000,000        จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

ตําบลในเมือง และมีรายได้เพิ�ม และประชาชนที�สนใจ โครงการ การเกษตร

101 โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระ ให้ประชาชนมีศูนย์การ ศูนย์การเรียนรู้ ในหมู่บ้าน 100,000      รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองช่าง

ราชดําริ หมู่ที� 21 เรียนรู้ของชุมชน เกษตรกรเพิ�มขึ�น

102 จัดตั�งกลุ่มอาชีพและส่งเสริมกิจการด้าน เพื�อให้ประชาชนในหมู่ จัดตั�งกลุ่มอาชีพภายใน 100,000      100,000       500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ มีกลุ่มอาชีพช่วยแบ่งเบา สํานักงานปลัด

การเกษตรฯ บ้านจัดตั�งกลุ่มอาชีพต่างๆ ตําบล เกษตรกรเพิ�มขึ�น ภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว

103 ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื�อให้ประชาชนมีความรู้ในกา ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผล 100,000      500,000           500,000           500,000           รายได้เฉลี�ยของ ประชาชนมีรายได้เพิ�ม กองส่งเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตฯในพื�นที� เกษตรกรเพิ�มขึ�น การเกษตร

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยว ต.ในเมือง จัดประชาสัมพันธ์แหล่ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที�ยว 10,000        10,000         10,000             10,000             10,000             ร้อยละของนักท่อง มีนักท่องเที�ยวมากขึ�น สํานักงานปลัด

ท่องเที�ยวในตําบล เป็นประจํา เที�ยวเพิ�มขึ�น

2 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าเพื�อการท่องเที�ยว เพื�อปรับปรุงสถานที�ท่อง ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที� 100,000      ร้อยละของนักท่อง แหล่งท่องเที�ยวมีความ กองช่าง

 หมู่21 เที�ยวให้มีความสวยงาม ท่องเที�ยว เที�ยวเพิ�มขึ�น สวยงามสะอาด มีนักท่อง

3 ทําสวนหย่อมปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที�ยว ส่งเสริมการท่องเที�ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื�นที� 50,000        50,000         50,000             ร้อยละของนักท่อง แหล่งท่องเที�ยวมีความ กองช่าง

ไทรงาม  หมู่ที� 21 ไทรงาม แหล่งท่องเที�ยว เที�ยวเพิ�มขึ�น สวยงามขึ�น

4 เปลี�ยนชื�อหมู่บ้านไทรงามพัฒนาเป็นบ้านไทร ส่งเสริมการท่องเที�ยว ปรับปรุงชื�อหมู่บ้านให้สอดคล้อง 50,000        50,000         50,000             ร้อยละของนักท่อง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

งาม  หมู่ที� 21 ไทรงาม กับแหล่งท่องเที�ยว เที�ยวเพิ�มขึ�น เกิดความภูมิใจและร่วมกัน

ส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยว

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ในเมือง เพื�อให้มีภูมิทัศน์ที�สวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื�นที� 50,000        50,000         500,000           500,000           500,000           ร้อยละของแหล่งท่อง แหล่งท่องเที�ยวมีความ กองช่าง

งามขึ�น แหล่งท่องเที�ยว เที�ยวสวยงามขึ�น สวยงามขึ�น

6 อุดหนุนการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย เพื่อสนับสนุนและสงเสริม อุดหนุนการจัดงานเทศกาล 100,000      100,000       500,000           500,000           500,000           จัดกิจกรรม/โครงการ การไดมีสวนรวมกับหนวยงาน สํานักงานปลัด

นครราชสีมา  กิจกรรมตางๆในการจัดงาน เที่ยวพิมาย  ประจําป   จํานวน  1  โครงการ ตางๆและเปนการสืบสาน

เทศกาลเที่ยวพิมาย ประเพณีทองถิ่น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ



139

แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที�ยว ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 100,000      100,000       100,000           ร้อยละของแหล่งท่อง แหล่งท่องเที�ยวมีความ กองช่าง

ในตําบลในเมือง เที�ยวสวยงามขึ�น สวยงามขึ�น

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที�สาธารณะ เพื�อให้มีภูมิทัศน์ที�สวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื�นที� 50,000        500,000           500,000           500,000           ร้อยละของแหล่งท่อง แหล่งท่องเที�ยวมีความ กองช่าง

งามขึ�น แหล่งท่องเที�ยว เที�ยวสวยงามขึ�น สวยงามขึ�น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมและสนับสนุนภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และ เพื�อสร้างวาวะผู้นําแก่สตรี สตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละคุณภาพ คุณภาพชีวิตของสตรี เด็กและ สํานักงานปลัด

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัวในด้านต่างๆ พร้อมทั�งการพัฒนาสตรี เด็ก ชีวิตของสตรีและ เยาวชนในครอบครัวได้รับการ

เยาวชนและครอบครัว เยาวชนในครอบครัว พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

2 อบรมผู้บริหาร/จนท. อปท.เรื�องเกี�ยวกับการ เพื�อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ อปท./หน่วยงาน 100,000      100,000       100,000           100,000 100,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของสตรีและครอบ สํานักงานปลัด

พัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้บริหาร/จนท.อปทเกี�ยวกับ ที�เกี�ยวข้อง ของสตรีและเยาวชน ครัวได้รับการพัฒนาอย่างมี

การพัฒนาสตรีและครอบครัว ในครอบครัวดีขึ�น ประสิทธิภาพ

3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาดําเนินโครง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สมาชิกครอบครัวที�เป็นเด็ก 100,000      100,000       100,000           100,000 100,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สํานักงานปลัด

การ/กิจกรรมเพื�อสร้างพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ เพื�อสร้างพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเยาวชน ของสตรีและเยาวชน ได้รับการพัฒนาอย่างมี

สมาชิกในครอบครัวที�เป็นเด็กและเยาวชน แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัว ในครอบครัวดีขึ�น ประสิทธิภาพ

4 อบรมให้ความรู้เพื�อการพัฒนาครอบครัว เพื�อพัฒนา ส่งเสริมความรู้ สมาชิกทุกคนในครอบครัว 100,000      100,000       100,000           100,000 100,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของครอบครัวได้รับ สํานักงานปลัด

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ของสตรีและเยาวชน การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

5 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี เพื�อส่งเสริมกิจกรรมที�เกี�ยวกับ ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 100,000      100,000       300,000           300,000           300,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของครอบครัวได้รับ สํานักงานปลัด

สตรี ในครอบครัวดีขึ�น การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื�อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบ สมาชิกทุกคนในครอบครัว 100,000      100,000       100,000           100,000 100,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของครอบครัว สํานักงานปลัด

ครัว ในครอบครัวดีขึ�น ได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

งบประมาณและที�ผ่านมา

4.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ที�

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 การพัฒนาเศรษฐกิจเพื�อความมั�นคงของครอบครัว เพื�อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สมาชิกทุกคนในครอบครัว 100,000      100,000       100,000           50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของครอบครัว สํานักงานปลัด

ครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจ ในครอบครัวดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

พอเพียง  และจัดตั�งกองทุน ประสิทธิภาพ

เพื�อพัฒนาสตรีและครอบครัว

8 จัดตั�งศูนย์ช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ เพื�อช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้ม ศูนย์ช่วยเหลือฯ จํานวน 1 แห่ง 100,000      100,000       100,000           50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของครอบครัว สํานักงานปลัด

สตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว ครองสิทธิ สตรี เด็ก เยาวชน ในครอบครัวดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

และครอบครัว จัดทําข้อมูล ประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายด้านสตรี เด็ก

เยาวชน และครอบครัวประสาน

เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาค

ประชาสังคม ภาคเอกชนในพื�นที�

9 การจัดหารายได้เพื�อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล เพื�อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มประชาชนที�ได้รับการช่วย 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชน สํานักงานปลัด

เพื�อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ตามภารกิจของเหล่ากาชาด เหลือของเหล่าการชาดจังหวัด ในครอบครัวดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ประสิทธิภาพ

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื�อส่งเสริมกิจกรรมที�เกี�ยวกับ ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 100,000           100,000           100,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที�ดี สํานักงานปลัด

ผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุดีขึ�น

11 จัดตั�งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้คําปรึกษาและบริการด้าน ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน 20,000        10,000         10,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนได้รับการป้อง สํานักงานปลัด

ต่างๆเกี�ยวกับครอบครัว ชุมชน  จํานวน 1 ศูนย์ ในครอบครัวดีขึ�น กันและแก้ไขปัญหาด้าน

และชุมชน ครอบครัวและชุมชน

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ต่อเติมศาลาประจําหมู่บ้าน(ศาลาประชาคม) เพื�อใช้เป็นที�ประชุมประจํา ศาลาประชาคม 100,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�ประชุม กองช่าง

หมู่ที� 15 หมู่บ้าน จํานวน 1 หลัง ของประชาชนดีขึ�น ประจําหมู่บ้าน

13 ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่ตา  หมู่ที� 8 เพื�อใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่ตา 300,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

และจัดกิจกรรมของชาวบ้าน จํานวน 1 แห่ง ของประชาชนดีขึ�น หย่อนใจและจัดกิจกรรม

14 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม เพื�อใช้เป็นที�ประชุมประจํา ศาลาประชาคม จํานวน 1 หลัง 500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�ประชุม กองช่าง

หมู่ที� 4 หมู่บ้าน ของประชาชนดีขึ�น ประจําหมู่บ้าน

15 ก่อสร้างศาลาประจําหมู่บ้าน(ศาลาประชาคม) เพื�อใช้เป็นที�ประชุมประจํา ศาลาประชาคม จํานวน 1 หลัง 500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�ประชุม กองช่าง

ชุมชนบ้านวังกุ่ม  หมู่ที� 14 หมู่บ้าน ของประชาชนดีขึ�น ประจําหมู่บ้าน

16 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นที�ใช้ในการจัด ลานเอนกประสงค์ 500,000           500,000           500,000           จํานวนลานที�ก่อสร้าง ประชาชนมีที�จัดกิจกรรรม กองช่าง

กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง ประจําหมู่บ้าน

17 ก่อสร้างศาลาประจําหมู่บ้าน(ศาลาประชาคม) เพื�อใช้เป็นที�ประชุมประจํา ศาลาประชาคม จํานวน 1 หลัง 500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�ประชุม กองช่าง

หมู่ที� 8 หมู่บ้าน ของประชาชนดีขึ�น ประจําหมู่บ้าน

18 ก่อสร้างศาลาประจําหมู่บ้าน (ศาลาประชาคม) เพื�อใช้เป็นที�ประชุมประจํา ศาลาประชาคม จํานวน 1 หลัง 700,000           700,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�ประชุม กองช่าง

 หมู่ที� 17 หมู่บ้าน ของประชาชนดีขึ�น ประจําหมู่บ้าน

19 ถมดินที�สาธารณประโยชน์  หมู่ที� 19 ใช้สาธารณะประโยชน์ ถมที�สาธารณะหนึ�งแห่ง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

โยชน์จากการถมดิน

20 ถมดินที�สาธารณประโยชน์ศาลาประชาคม  ใช้สาธารณะประโยชน์ ถมที�สาธารณะหนึ�งแห่ง 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

พร้อมปักเสากันดินไหลหมู่ที� 19 โยชน์จากการถมดิน

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ปรับภูมิทัศน์บริเวณที�สาธารณะ  หมู่ที� 21 เพื�อใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์บริเวณที�สาธารณะ 500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

และจัดกิจกรรมของชาวบ้าน หมู่ที� 21 ของประชาชนดีขึ�น หย่อนใจและจัดกิจกรรม

22 ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคมและที�สาธารณะ  เพื�อใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชาคม 500,000           500,000           จํานวนโครงการ ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

หมู่ที� 17 และจัดกิจกรรมของชาวบ้าน หมู่ที� 17 ที�ได้ดําเนินการ หย่อนใจและจัดกิจกรรม

23 ถมดินที�สาธารณประโยชน์  หมู่ที� 13 ปรับปรุงที�สาธารณะประโยชน์ ถมที�สาธารณะภายในหมู่บ้าน 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

โยชน์จากการถมดิน

24 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื�อช่วยเหลือประชาชน ฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ 50,000        500,000       500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีรายได้เพียง สํานักงานปลัด

ให้มีอาชีพ ให้กับประชาชน ของประชาชนดีขึ�น พอแก่การเลี�ยงชีพ

25 เข้าค่ายห่างไกลเอาชนะยาเสพติด เพื�ออบรมและสร้างความ เข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยา 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด สํานักงานปลัด

สามัคคีในกลุ่มเยาวชน เสพติดในตําบล ของประชาชนดีขึ�น แก้ไขปัญหายาเสพติด

26 จัดระเบียบสังคม เพื�อให้สังคมปลอดจาก จัดกิจกรรมเพื�อจัดระเบียบ 20,000        20,000         200,000           200,000           200,000           จํานวนชุมชนมีความ สังคมปลอดจากอบายมุข สํานักงานปลัด

อบายมุข สังคมในตําบล เข้มแข็ง

27 โครงการจัดซื�อที�ดินสาธารณะประโยชน์ เพื�อให้ชุมชนใช้เป็นสาธา ซื�อที�ดินสาธารณะ 500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ชุมชนมีที�สาธารณะ สํานักงานปลัด

รณะประโยชน์ โยชน์จากที�ดินฯ ประโยชน์

28 เตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงาน เพื�อให้คนพิการได้รับการ คนพิการในตําบลได้รับการจ้าง 10,000        10,000         10,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการมีรายได้พอเพียง สํานักงานปลัด

เตรียมพร้อมสู่การจ้างงาน งาน  15  คน ของประชาชนดีขึ�น ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข

29 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื�อให้ประชาชนในตําบล รณรงค์ป้องกันและปราบ 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่าง สํานักงานปลัด

ปลอดภัยจากยาเสพติด ปรามยาเสพติด ของประชาชนดีขึ�น สงบสุขปลอดจากยาเสพติด

30 โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื�อเสริมสร้างให้ชุมชน จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง 20,000        20,000         2,000,000        2,000,000        2,000,000        จํานวนชุมชนมีความ ชุมชนตําบลในเมือง สํานักงานปลัด

มีความสามัคคี ขึ�นในตําบล เข้มแข็ง มีความสามัคคี

31 แลกเปลี�ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานองค์กรคนพิการ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และ 30,000        30,000         30,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต องค์กรคนพิการ กลุ่ม สํานักงานปลัด

ระหว่างองค์กรคนพิการ ศึกษาดูงาน ของประชาชนดีขึ�น ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของ เพื�อให้คนพิการและครอบ กลุ่มคนพิการและครอบครัว/ผู้ 10,000        10,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการมีรายได้พอเพียง สํานักงานปลัด

คนพิการ/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ครัวได้รับการประกอบ ปกครอง/ผู้ดูแลที�ได้รับการประ ของประชาชนดีขึ�น ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข

อาชีพ กอบอาชีพจํานวน  1 กลุ่ม

33 ฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนพิการ/ครอบครัว/ เพื�อให้คนพิการและครอบ คนพิการและครอบครัว/ผู้ 10,000        10,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการมีรายได้พอเพียง สํานักงานปลัด

ครัวได้รับการประกอบ ปกครอง/ผู้ดูแลที�ได้รับการอบรม ของประชาชนดีขึ�น ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข

อาชีพ อาชีพ

34 จัดทําฐานข้อมูลคนพิการเชื�อมโยงทุกหน่วย เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยว ฐานข้อมูลคนพิการ 5,000          5,000           5,000               ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานปลัด

ที�เกี�ยวข้อง ข้องนําข้อมูลคนพิการไป ของประชาชนดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

35 อบรมผู้บริหาร/จนท. อปท.เรื�องกฏหมาย เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ อปท/องค์กรคนพิการ/หน่วยงาน 30,000        30,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานปลัด

และสวัสดิการคนพิการ และกลไกที�เกี�ยวข้องกับ ที�เกี�ยวข้อง ของประชาชนดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

คุณภาพชีวิตคนพิการ ประสิทธิภาพ

36 โครงการวันผู้สูงอายุ เพื�อจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 200,000           200,000           200,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตคนในตําบล สํานักงานปลัด

ของประชาชนดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

37 อบรมให้ความรู้เรื�องด้านกฏหมายสําหรับ เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ ประชาชนในตําบลในเมือง 30,000        50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตคนในตําบล สํานักงานปลัด

ประชาชนในตําบล และกลไกที�เกี�ยวข้องกับ ของประชาชนดีขึ�น ได้รับการพัฒนาอย่างมี

คุณภาพชีวิตประชาชน ประสิทธิภาพ

38 จัดซื�อเก้าอี�สําหรับใช้ในหมู่บ้าน เพื�อให้ชุมชนใช้เป็นสาธา เก้าอี�พลาสติก สําหรับหมู่บ้าน 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต ชุมชนมีเก้าอี�สาธารณะ สํานักงานปลัด

รณะประโยชน์ ในตําบลในเมือง ของประชาชนดีขึ�น ประโยชน์

39 ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงานคนพิการประ เพื�อประสานงานช่วยเหลือ ศูนย์ประสานงานคนพิการตําบล 50,000        50,000         50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการมีศูนย์ช่วยเหลือ สํานักงานปลัด

จําตําบลในการช่วยเหลือคนพิการ คนพิการในตําบล ของประชาชนดีขึ�น คนพิการ

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที�บ้าน สร้างอาสาสมัครที�เป็นจิต อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที�บ้าน 10,000        10,000         10,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต อาสาสมัครจิตอาสาเกิด สํานักงานปลัด

อาสาในการดูแลผู้สูงอายุ ตําบลในเมือง ของประชาชนดีขึ�น ความเชี�ยวชาญในการดู

แลคนพิการ

41 ฟื�นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (cbr) เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ อปท/องค์กรคนพิการ/หน่วยงาน 30,000        30,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

และฟื�นฟูสมรรถนะ ที�เกี�ยวข้อง ของประชาชนดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

คุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

42 จัดการศึกษาพิเศษสําหรับผู้พิการ เพื�อให้คนพิการได้รับการ คนพิการได้รับการศึกษาเพิ�มขึ�น 5,000          5,000           50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

ศึกษาพิเศษเพื�อพัฒนา ของประชาชนดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

คุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

43 อบรมให้ความรู้เรื�องการดูแลและช่วยเหลือ เพื�อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 20,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต เพื�อให้ผู้สูงอายุได้รับการ สํานักงานปลัด

ผู้สูงอายุ ดูแลและช่วยเหลือ ผ่านการอบรม ของประชาชนดีขึ�น ดูแลและช่วยเหลือ

44 อบรมให้ความรู้เรื�องการดูแลและช่วยเหลือ เพื�อให้คนพิการได้รับการ ผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือคนพิการ 20,000        20,000         20,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต เพื�อให้คนพิการได้รับการ สํานักงานปลัด

คนพิการทุกวัยและทุกประเภท ดูแลและช่วยเหลือ ผ่านการอบรม ของประชาชนดีขึ�น ดูแลและช่วยเหลือ

45 สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง สนับสนุนการสร้างหลัก โครงการสนับสนุนการสร้างหลัก 50,000        50,000         500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต สนับสนุนการสร้างหลัก สํานักงานปลัด

อายุ ประกันรายได้แก่ผู้สูง ประกันรายได้แก่ผู้สูง ของประชาชนดีขึ�น ประกันรายได้แก่ผู้สูง

อายุ อายุ อายุ

46 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้คน ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสวัสดิการสังคมคนพิการ 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการได้รับส่งเสริม สํานักงานปลัด

พิการ สวัสดิการสังคมให้คนพิการ ของประชาชนดีขึ�น และสนับสนุนสวัสดิการสังคม

47 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที�ปราศจาก เพื�อให้คนพิการมีสิ�งอํานวย โครงการจัดสภาพแวดล้อมที�ปราศจาก 20,000        20,000         20,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการได้รับส่งเสริมให้มี สํานักงานปลัด

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ความสะดวกและมีส่วนร่วม อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ของประชาชนดีขึ�น สิ�งอํานวนความสะดวก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการ สนับสนุนกิจกรรม ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 50,000        50,000         500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการฯได้รับส่งเสริม สํานักงานปลัด

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ของประชาชนดีขึ�น และสนับสนุนสวัสดิการ

สังคม

49 โครงการศึกษาดูงาน(ด้านผู้สูงอายุ) เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมและ จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามที�โครงการกําหนด ของผู้สูงอายุดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

ให้มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

50 อบรมฟื�นฟูทักษะ 6 ด้าน ของผู้พิการทางจิต เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 5,000          5,000           5,000               50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

และฟื�นฟูสมรรถนะ ของประชาชนดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

คุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

51 พัฒนาทักษะความรู้เรื�องการดูแลรักษาตัวเอง เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ คนพิการญาติ ผู้ดูแล 10,000        10,000         10,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

กายภาพบําบัดให้กับคนพิการ ญาติ ผู้ดูแล และฟื�นฟูสมรรถนะ ผู้ช่วยเหลือคนพิการที�ผ่านการ ของประชาชนดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

ผู้ช่วยเหลือคนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการ อบรม และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

52 อบรมบุคลากรและผู้ที�เกี�ยวข้องในด้านการ เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพ คนพิการญาติ ผู้ดูแล 10,000        10,000         10,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนพิการสามารถพัฒนา สํานักงานปลัด

ฟื�นฟูผู้พิการทุกประเภท และฟื�นฟูสมรรถนะ ผู้ช่วยเหลือคนพิการที�ผ่านการ ของประชาชนดีขึ�น ตนเอง อยู่ร่วมกับสังคม

คุณภาพชีวิตคนพิการ อบรม และไม่เป็นภาระต่อชุมชน

53 สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม สนับสนุนสวัสดิการทาง โครงการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูง 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละคุณภาพชีวิต คนสูงอายุได้รับส่งเสริม สํานักงานปลัด

ให้แก่ผู้สูงอายุ สังคมให้แก่ผู้สูงอายุ อายุ ของประชาชนดีขึ�น และสนับสนุนสวัสดิการ

สังคม

54 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื�อสนับสนุนกิจกรรม ดําเนินโครงการตามที�กําหนด 500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต องค์กรคนพิการ กลุ่ม สํานักงานปลัด

ของผู้สูงอายุ ตําบลในเมือง ของประชาชนดีขึ�น ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง

พึ�งพาตนเองได้

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



147

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองชุมแสง เพื�อให้เยาวชนและประ ภูมิทัศน์รอบหนองชุมแสง 1,000,000           1,000,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีสุขภาพกาย กองช่าง

หมู่ที� 13 ชาชนมีสถานที�พักผ่อน กิจกรรมออกกําลังกาย และใจที�ดี

และออกกําลังกาย

56 ถมดินที�สาธารณะ หมู่ที� 12 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์จํานวน1 แห่ง 200,000 200,000 ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที� กองช่าง

ของหมู่บ้าน โยชน์จากการถมดิน ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

57 ถมดินที�สาธารณะ หมู่ที� 13 ถมดินปรับพื�นที�สาธารณะ ภูมิทัศน์รอบศาลาประชาคม 200,000 500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที� กองช่าง

โยชน์จากการถมดิน ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

58 ปรับภูมิทัศน์บริเวณวังสระจันทร์ ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดบ่อสร้างทาง 400,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

หมู่ที� 15 ของประชาชนในหมู่บ้าน สาธารณสวนสุขภาพลานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย

59 ปรับภูมิทัศน์ป่าช้าสาธารณะ ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดบ่อสร้างทาง 400,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

หมู่ที� 15 ของประชาชนในหมู่บ้าน สาธารณสวนสุขภาพลานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย

60 ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่ตาวังสระจันทร์ ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดบ่อสร้างทาง 400,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

หมู่ที� 15 ของประชาชนในหมู่บ้าน สาธารณสวนสุขภาพลานกีฬา กิจกรรมออกกําลังกาย

61 ปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองสงวน ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 400,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

หมู่ที� 15 ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

62 ถมที�ดินสาธารณะประโยชน์  หมู่ที� 18 เพื�อใช้เป็นสถานที� ถมดินจํานวน 1 แห่ง 150,000      500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที� กองช่าง

สร้างลานกีฬาของหมู่บ้าน โยชน์จากการถมดิน ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

63 ถมดินที�สาธารณะ หมู่ที� 20 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ถมดินที�สาธารณะ 1 แห่ง 100,000       500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬาและ กองช่าง

ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการ

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ถมดินที�สาธารณะประโยชน์ หมู่ที� 21 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ถมดินที�สาธารณะ 2 แห่ง 350,000      500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที�เล่นกีฬาและ กองช่าง

ของหมู่บ้าน โยชน์จากการถมดิน นันทนาการ

65 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน เพื�อให้เยาวชนและประ ภูมิทัศน์รอบสํานักงาน 1,000,000     1,000,000           1,000,000           1,000,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีสุขภาพกาย กองช่าง 

ชาชนมีสถานที�พักผ่อน กิจกรรมออกกําลังกาย และใจที�ดี

และออกกําลังกาย

66 ถมดินที�สาธารณะ ทุกหมู่บ้าน เพื�อใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ถมดินที�สาธารณะ ในเขตตําบล 100,000      1,000,000           1,000,000           1,000,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬาและ กองช่าง

ของหมู่บ้าน ในเมือง กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการ

67 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื�อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดําเนินการตามที�โครงการฯกําหนด 100,000           100,000           100,000           จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง สํานักงานปลัด

ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นประโยชน์

68 โครงการจัดตั�งสภาเด็กและเยาวชน เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมของ สภาเด็กและเยาวชน 100,000           100,000           100,000           สภาที�ได้ตั�ง เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม สํานักงานปลัด

เด็กและเยาวชนในตําบล จํานวน 1 สภา ในการพัฒนา

69 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี เพื�อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดําเนินการตามที�โครงการฯกําหนด 100,000           100,000           100,000           จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง สํานักงานปลัด

ของสตรี ให้เป็นประโยชน์

70 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ�มพูน ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000        2,500,000        2,500,000        ร้อยละ 75 จาก สร้างการมีส่วนร่วมในการ สํานักงานปลัด

การพัฒนาศักยภาพความ ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , จํานวนกลุ่ม พัฒนาท้องถิ�น สามารถ

เข้มแข็งในชุมชนตําบลในเมือง และชุมชน สร้างความรักสามัคคี ผู้นําชุมชน,พนักงานส่วนตําบล, เป้าหมายมาเข้า นําสิ�งที�ได้มาประยุกต์ใช้

สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ประชาชนเขตตําบลในเมือง ร่วมโครงการ ในการพัฒนาท้องถิ�น

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ที�เกี�ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ�น

อย่างยั�งยืนต่อไป

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์ และ ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ 200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

สนามเด็กเล่น ทุกหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน ตามแบบที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย

2 จัดซื�อเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

ตําบลในเมือง กาย เสริมสร้างสุขภาพ ตามที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

3 ส่งเสริมสนับสนุนแอโรบิคหมู่บ้าน  เพื�อให้ประชาชนได้ออก จัดโครงการเต้นแอโรบิค 50,000        100,000           100,000           100,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

กําลังกาย หมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

4 ก่อสร้างสวนสุขภาพประจําหมู่บ้าน ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพตามแบบที�กําหนด 300,000      300,000       500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

และออกกําลังกาย กิจกรรมออกกําลังกาย และออกกําลังกาย

5 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที� 12 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลาน คสล. ตามแบบที�กําหนด 315,000      500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

6 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ของห ลานกีฬาจํานวน 1 แห่ง 250,000      500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา สํานักงานปลัด

กิจกรรมออกกําลังกาย

7 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายผู้สูงอายุ เพื�อส่งเสริมการออกกําลัง สนับสนุนการออกกําลังกายผู้ 30,000        30,000         100,000           100,000           100,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

ผู้สูงอายุ สูงอายุ กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ที�

4.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 จัดซื�อเครื�องและอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      200,000       500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

กายเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

9 ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาประจําหมู่บ้าน เพื�อสนับสนุนให้ชาวบ้าน สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 10,000        10,000         500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ชาวบ้านได้เล่นกีฬาห่าง กองการศึกษาฯ

ได้เล่นกีฬา ประจําหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย ไกลจากยาเสพติด สน.ปลัด

10 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ในเมืองคัพ" เพื�อส่งเสริมการออกกําลัง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 200,000       300,000           300,000           300,000           จํานวนทีมที�เข้าร่วม ประชาชนและเยาวชน สํานักงานปลัด

กายและเสริมสร้างสุขภาพ โครงการ มีสุขภาพแข็งแรง

11 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดวังหิน ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ของห ลานกีฬาจํานวน 1 แห่ง 250,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ที� 8 กิจกรรมออกกําลังกาย

12 ก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณหนองเตยหมู่ที� 8 ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 300,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

13 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณ ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬาจํานวน 1 แห่ง 90,000        ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ศาลปู่ตา หมู่ที� 8 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

14 ก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณหนองเตยหมู่ที� 8 ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 300,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

15 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณข้างศาล ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬาจํานวน 1 แห่ง 300,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ปู่ตาพร้อมติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่ที�  10 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

16 จัดซื�อจัดหาเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

หมู่ที� 10 กายเสริมสร้างสุขภาพ  1 ชุด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

17 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที� 11 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลาน คสล.ตามแบบที�กําหนด 350,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

18 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ที� 12 เพื�อให้เด็กได้เล่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นจํานวน1 แห่ง 100,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด เด็กมีสถานที�เล่น กองช่าง

กิจกรรมออกกําลังกาย

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 จัดซื�อเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 14 กายเสริมสร้างสุขภาพ กลางแจ้ง  กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

25 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  หมู่ที� 14 เพื�อเสริมสร้างพัฒนาการของ สนามเด็กเล่นจํานวน 1แห่ง 300,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพ กองช่าง

เด็กและเป็นการออกกําลังกาย กิจกรรมออกกําลังกาย อนามัยดีขึ�น

26 ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนเอื�ออาทรหมู่ที� 14 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 500,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

27 จัดซื�อจัดหาเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

หมู่ที� 15 กายเสริมสร้างสุขภาพ  1 ชุด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

28 ก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ที� 15 ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 300,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

29 ถมดินเพื�อเป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ใช้เป็นสวนสุขภาพ ถมดินตามที� อบต.กําหนด 1,296,000    500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�ออกกําลังกาย กองช่าง

ติดกับอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที� 16 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

30 ก่อสร้างลานกีฬาหมุ่บ้าน ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 500,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ที� 17 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

31 ถมดินสาธารณะเพื�อสร้างลานกีฬาและสร้างศาลา ใช้เป็นที�จัดกิจกรรม ตามโครงการที� กําหนด 1,296,000   500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�จัดกิจกรรม กองช่าง

กลางบ้าน หมู่ที� 17 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

32 โครงการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ ให้ประชาชนออกกําลัง โครงการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ 200,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 17 กายเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 ก่อสร้างสนามกีฬาเปตองหมู่ที� 17 ให้ประชาชนออกกําลัง สนามกีฬาเปตอง จํานวน 1 แห่ง 500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

กายเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกาย

31 จัดซื�อเต้นท์หมู่บ้าน  หมู่ที� 17 ใช้จัดกิจกรรมและการ เต้นท์ ตามแบบที�กําหนด 100,000       ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที� สํานักงานปลัด

นันทนาการต่างๆ โยชน์จากเต้นท์ ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

32 จัดซื�อเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 18 กายเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

33 ก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณสายใต้ 1หมู่ที� 18 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 500,000       ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

34 ก่อสร้างลานกีฬาหมุ่บ้าน บริเวณศาลปู่ตา ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 500,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ที� 18 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

35 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬา   ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลาน คสล.ตามแบบที�กําหนด 350,000      500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

อุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง และสนามเด็กเล่นหมู่ที� 19 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

36 จัดซื�อเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

ประจําหมู่บ้าน ตําบลในเมือง กายเสริมสร้างสุขภาพ ตามที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

37 ซื�ออุปกรณ์กีฬาและสนามเด็กเล่น  เพื�อเสริมสร้างพัฒนาการของ อุปกรณ์กีฬาของเล่นเด็ก 500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ตําบลในเมือง เด็กและเป็นการออกกําลังกาย ตามแบบที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย อนามัยดีขึ�น กองช่าง

38 จัดซื�ออุปกรณ์เครื�องเสียงพร้อมเวที หมู่ที� 21 เพื�อให้ประชาชนได้ออก จัดโครงการเต้นแอโรบิค 50,000        50,000         50,000             ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง สํานักงานปลัด

กําลังกาย หมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

39 จัดหาอุปกรณ์เด็กเล่น  ทุกหมู่บ้าน เพื�อเสริมสร้างพัฒนาการของ อุปกรณ์เด็กเล่นทุกหมู่บ้าน 300,000       300,000           300,000           300,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพ กองการศึกษาฯ

เด็กและเป็นการออกกําลังกาย ตามที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย อนามัยดีขึ�น

40 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามแข่งเรือ เพื�อปรับปรุงสนามแข่งเรือ ตามที�โครงการฯกําหนด 10,000,000      10,000,000      10,000,000      มีสนามแข่งเรือที�ได้ มีสนามที�ได้มาตรฐาน กองช่าง

ให้มีมาตราฐาน มาตรฐาน ในการจัดการแข่งขัน

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 ซ่อมแซมเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 21 กายเสริมสร้างสุขภาพ ตามแบบที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

42 ก่อสร้างลานกีฬาหมุ่บ้าน ใช้เป็นลานเอนกประสงค์ ลานกีฬา จํานวน 1 แห่ง 500,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

หมู่ที� 21 ของหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย

43 ก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ  หมู่ที� 21 ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 300,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

44 ก่อสร้างสวนสุขภาพ  หมู่ที� 21 ใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างทาง 300,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�พักผ่อน กองช่าง

ของประชาชนในหมู่บ้าน เดินรอบบริเวณ กิจกรรมออกกําลังกาย

45 จัดซื�อเครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 21 กายเสริมสร้างสุขภาพ ตามแบบที�กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

46 จัดซื�อเครื�องเสียงประกอบการออกกําลังกาย ให้ประชาชนออกกําลัง เครื�องเสียงออกกําลังกาย 200,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

 หมู่ที� 21 กายเสริมสร้างสุขภาพ ตามที� อบต.กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

47 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื�อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 100,000      500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สํานักงานปลัด

ของเด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชน กิจกรรม ของเด็กและเยาวชน

48 ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพื�อสนับสนุนนักกีฬาให้ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง 100,000      100,000       100,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด นักกีฬาสามารถยกระดับ สํานักงานปลัด

หมู่ที� 21 ได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ขันในรายการต่างๆ กิจกรรมออกกําลังกาย การเล่นให้สูงขึ�น

49 จัดซื�อเต้นท์หมู่บ้าน  หมู่ที� 21 ใช้จัดกิจกรรมและการ เต้นท์ ตามที� อบต.กําหนด 100,000      ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนมีที� สํานักงานปลัด

นันทนาการต่างๆ โยชน์จากเต้นท์ ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

50 จัดแข่งขันหรือสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด เพื�อสร้างสามัคคีมีสุขภาพ จัดแข่งขันหรือสนับสนุนการแข่ง 150,000      150,000       400,000           400,000           400,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีสุขภาพแข็ง สํานักงานปลัด

ดีและให้เยาวชนสนใจกีฬา ขันกีฬาทุกหมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย แรงไม่ตกเป็นทาสยาเสพ

ไม่พึ�งพายาเสพติด ติด

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ เพื�อสนับสนุนนักกีฬาให้ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง 40,000        40,000         200,000           200,000           200,000           จํานวนที�ส่งนักกีฬา นักกีฬาสามารถยกระดับ สํานักงานปลัด

ต่างๆ ได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ขันในรายการต่างๆ เข้าร่วมต่อปี การเล่นให้สูงขึ�น

52 ก่อสร้างสวนสุขภาพ ทุกหมู่บ้าน เพื�อให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างสวนสุขภาพจํานวน 200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           จํานวน 1 โครงการต่อปี ประชาชนได้มีสถานที� กองช่าง

สถานที�ออกกําลังกาย 1 แห่ง ออกกําลังกาย

53 จัดซื�ออุปกรณ์กีฬา ทุกหมู่บ้าน เพื�อสนับสนุนอุปกรณ์กี จัดซื�ออุปกรณ์กีฬาให้แต่ละ 150,000      150,000       150,000           200,000           200,000           จํานวน 20 หมู่บ้าน ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ

ฬาให้กับชุมชน หมู่บ้าน

54 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ทุกหมู่บ้าน เพื�อให้เด็กได้เล่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นจํานวน 100,000      100,000       100,000           200,000           200,000           ร้อยละของชุมชน เด็กมีสถานที�เล่น สํานักงานปลัด

1 แห่งทุกหมู่บ้าน ที�มีสนามเด็กเล่น

55 แอโรบิคหมู่บ้าน เพื�อให้ประชาชนได้ออก จัดโครงการเต้นแอโรบิค 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษาฯ

กําลังกาย หมู่บ้าน กิจกรรมออกกําลังกาย กายและมีสุขภาพที�ดีขึ�น

56 ก่อสร้างสนามเปตอง  พร้อมติดตั�งไฟฟ้า ให้ประชาชนออกกําลัง สนามเปตอง ในตําบลในเมือง 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬา กองช่าง

แสงสว่าง ทุกหมู่บ้าน กายเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมออกกําลังกาย

57 โครงการแข่งขันกีฬา"ในเมืองเกมส"์ เพื�อสร้างความสามัคคีระ จัดการแข่งขันกีฬาตามที�โครงการ 30,000        30,000         500,000           500,000           500,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด เพื อสร้างความสามัคคี กองการศึกษาฯ

หว่างผู้นําชุมชน กําหนด กิจกรรมออกกําลังกาย ระหว่างผู้นําชุมชน

58 การแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน เพื�อสร้างความสามัคคี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 50,000        50,000         300,000           300,000           300,000           ร้อยละของชุมชนที�จัด เกิดความสามัคคีระหว่าง สํานักงานปลัด

ระหว่างบุคลากรของ อปท. ในนาม อบต.ในเมือง กิจกรรมออกกําลังกาย ประชาชน กองการศึกษาฯ

59 ก่อสร้างสนามกีฬา และหรือสถานที�ออกกําลังกาย เพื�อให้เยาวชนและประ ลานสนามกีฬาครบทุกหมู่บ้าน 10,000,000      10,000,000            10,000,000            10,000,000            ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีที�เล่นกีฬาและ กองช่าง

 ทุกหมู่บ้าน ชาชนมีสถานที�พักผ่อน กิจกรรมออกกําลังกาย นันทนาการ

60 ก่อสร้างอัฒจรรย์  หมู่ที� 1 ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อัฒจรรย์ ตามแบบที�กําหนด 10,000,000      ร้อยละของชุมชนที�จัด ประชาชนมีอัฒจรรย์ กองช่าง

กิจกรรมออกกําลังกาย ในการทํากิจกรรม

61 จัดซื�อเต้นท์ทุกหมู่บ้าน ใช้จัดกิจกรรมและการ เต้นท์ตามแบบที�กําหนด 1,000,000     1,000,000      1,000,000           1,000,000           1,000,000           ร้อยละของชุมชนที�มีเต้นท์ ประชาชนมีเต้นท์ สํานักงานปลัด

นันทนาการต่างๆ ดําเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 สนับสนุนงานเทศกาลเที�ยวพิมาย เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมอัน สนับสนุนงานเทศกาลเที�ยวพิมาย 200,000      500,000       500,000           500,000           500,000           จํานวนโครงการ สืบทอดและจรรโลงไว้ สํานักงานปลัด

ดีงามของท้องถิ�นให้ดํารง ที�ได้ปฏิบัติ ซึ�งวัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษาฯ

สืบไป อันดีงามของท้องถิ�น

63 จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมอัน จัดงานหรืออุดหนุนการจัดงานช่วง 20,000        20,000         50,000             50,000             50,000             จํานวนโครงการ สืบทอดและจรรโลงไว้ กองการศึกษาฯ

ดีงามของท้องถิ�นให้ดํารง วันสงกรานต์ ที�ได้ปฏิบัติ ซึ�งวัฒนธรรมประเพณี

สืบไป อันดีงามของท้องถิ�น

64 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื�อปลูกฝังคุณธรรมและ ฝึกอบรมคุณธรรมและ 20,000        100,000       200,000           200,000           200,000           จํานวนโครงการ ประชาชนดํารงชีพอยู่ กองการศึกษาฯ

จริยธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน ที�ได้ปฏิบัติ ในหลักแห่งธรรม

ในตําบล

65 สนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมอัน จัดกิจกรรมหรืออุดหนุนการจัด 30,000        50,000         50,000             100,000           100,000           จํานวนโครงการ สืบทอดและจรรโลงไว้ กองการศึกษาฯ

ดีงามของท้องถิ�นให้ดํารง กิจกรรมสําคัญทางพระพุทธ ที�ได้ปฏิบัติ ซึ�งวัฒนธรรมประเพณี

สืบไป ศาสนา อันดีงามของท้องถิ�น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
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แบบ ผ.02

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื�อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมหรืออุดหนุนกิจกรรม 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           จํานวนโครงการ ผู้สูงอายุได้รับการยกย่อง สํานักงานปลัด

วันผู้สูงอายุในเขต อบต.ในเมือง ที�ได้ปฏิบัติ สร้างชุมชนเข้มแข็ง กองการศึกษาฯ

67 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื�ออนุรักษ์วัฒนธรรมอัน จัดกิจกรรมหรืออุดหนุนการจัด 30,000        50,000         50,000             100,000           100,000           จํานวนโครงการ สืบทอดและจรรโลงไว้ กองการศึกษาฯ

ดีงามของท้องถิ�นให้ดํารง กิจกรรมวันลอยกระทง ที�ได้ปฏิบัติ ซึ�งวัฒนธรรมประเพณี

สืบไป อันดีงามของท้องถิ�น

68 ส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธี ศาสนพิธีเนื�องในวันสําคัญ เพื�อสร้างความภาคภูมิใจ จัดกิจกรรมรัฐพิธีศาสนาพิธีเนื�อง 100,000      100,000       200,000           200,000           200,000           จํานวนโครงการ ประชาชนในตําบลมีความ กองการศึกษาฯ

ทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ และความปรองดองของ ในวันสําคัญทางศาสนาและวัน ที�ได้ปฏิบัติ ภาคภูมิใจและเกิดความ

คนในชุมชน สําคัญของชาติ สามัคคี

ที�

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

งบประมาณและที�ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื�อเพิ�มประสบการณ์ โครงการตามที�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนโครงการ เด็กได้ประสบการณ์ตรง กองการศึกษาฯ

ตําบลในเมือง สําหรับเด็ก ตําบลในเมือง กําหนด ที�ได้ดําเนินการ จากการทัศนศึกษา

2 โครงการปฐมนิเทศน์เด็กนักเรียนและประชุม เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนทุกแห่ง 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของร.ร. กองการศึกษาฯ

ผู้ปกครอง ให้กับงานพัฒนาเด็ก ในตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

3 จัดซื�ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื�อจัดหาอาหารเสริม โรงเรียน จํานวน 4 แห่ง 1,200,000     1,200,000      1,200,000           1,200,000           1,200,000           ร้อยละของศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

นม ให้นักเรียน ในเขตตําบลในเมือง เด็กที�ได้รับนม เสริม (นม) ร้อยละ 100

4 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื�อตระหนักถึงความ สํา สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2,000          2,000           2,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ เด็กและเยาวชนมีพลาน กองการศึกษาฯ

คัญของเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ในเขต ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มัยแข็งแรงทั�งทางร่างกาย

ให้สามารถกล้าแสดงออก และสติปัญญา

ในทางที�ถูกต้อง 

5 จัดซื�ออาหารเสริม (นม) เพื�อจัดหาอาหารเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง 380,000      380,000       380,000           380,000           380,000           จํานวนโครงการ เด็กเล็กได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ให้นักเรียน ที�ได้ดําเนินการ เสริม (นม) ร้อยละ 100

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที�

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

4.3  แผนงานการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื�อให้เด็กเล็กทุกคนมีอา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 530,000      530,000       530,000           530,000           530,000           จํานวนโครงการ เด็กเล็กได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

หารกลางวันเพียงพอ ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ กลางวัน ร้อยละ 100

7 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพื�อให้เด็กนักเรียนทุกคน โรงเรียน จํานวน 4 แห่ง 2,100,000     2,100,000      2,100,000           2,100,000           2,100,000           จํานวนโครงการ นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

มีอาหารกลางวันเพียงพอ ในเขตตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ กลางวัน ร้อยละ 100

8 โครงการศึกษาแหล่ง เพื�อส่งเสริมการศึกษาและ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 200,000      200,000       200,000           100,000           100,000           จํานวนโครงการ เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษาฯ

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�น การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และการเรียนรู้ฯ ที�ได้ดําเนินการ พัฒนาการทางการศึกษา

และชาวบ้านในตําบลฯ และการเรียนรู้ฯ

9 โครงการเยี�ยมบ้านเด็ก เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กดเล็ก 200,000        200,000         200,000              50,000                50,000                จํานวนโครงการ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

การพัฒนาเด็ก ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านคุณธรรม เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้กับงานพัฒนาเด็ก ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ของเด็กก่อนปฐมวัย  ทั�ง  4  ด้าน ให้กับงานพัฒนาเด็ก ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000          5,000           5,000               100,000           100,000           จํานวนโครงการ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ให้กับงานพัฒนาเด็ก ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

13 โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000          3,000           3,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ให้กับงานศูนย์พัฒนาเด็กฯ ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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14 โครงการศึกษาแหล่ง เพื�อส่งเสริมการศึกษาและ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึก 200,000      200,000       200,000           50,000             50,000             จํานวนโครงการ เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษาฯ

เรียนรู้ศิลปะการประดิษฐ์ต้นเทียน การเรียนรู้ให้กับเยาวชน ษาและการเรียนรู้ฯ ตามโครงการฯ ที�ได้ดําเนินการ พัฒนาการทางการศึกษา

และชาวบ้านในตําบลฯ กําหนด และการเรียนรู้ฯ

15 โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ ดําเนินการตามที�โครงการฯ 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               ร้อยละของศูนย์ฯ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ให้กับงานพัฒนาเด็ก กําหนด 100 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพ

16 โครงการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ของศูนย์ เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ ดําเนินการตามที�โครงการฯ 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               ร้อยละขอ'งศูนย์ฯ การดําเนินงานของศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับงานพัฒนาเด็ก กําหนด 100 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพ

17 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กเล็ก เพื�อส่งเสริมการศึกษาและ ดําเนินการตามที�โครงการฯ 200,000      200,000       200,000           5,000               5,000               จํานวนเด็กที�เข้าร่วม เด็กมีการเรียนรู้การมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ให้กับเยาวชน กําหนด กิจกรรม ส่วนร่วมและหลักการ

และชาวบ้านในตําบลฯ ประชาธิปไตย

18 โครงการขนมไทยแสนอร่อย เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนทุกแห่ง 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของร.ร. กองการศึกษาฯ

ให้กับงานพัฒนาเด็ก ในตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

19 โครงการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนทุกแห่ง 10,000        10,000         10,000             10,000             10,000             จํานวนโครงการ การดําเนินงานของร.ร. กองการศึกษาฯ

ให้กับงานพัฒนาเด็ก ในตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

20 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพื�อให้เด็กเล็กทุกคนมี ดําเนินการตามที�โครงการฯ 200,000      200,000       200,000           10,000             10,000             จํานวนโครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพแข็ง กองการศึกษาฯ

สุขภาพแข็งแรง กําหนด ที�ได้ดําเนินการ แรงร้อยละ 100 สปสช.

21 โครงการหนูน้อยนักออม เพื�อให้เด็กเล็กทุกคนรู้จัก ดําเนินการตามที�โครงการฯ 200,000      200,000       200,000           10,000             10,000             จํานวนโครงการ เด็กเล็กรู้จักการออม กองการศึกษาฯ

การออม กําหนด ที�ได้ดําเนินการ

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



160

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�
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22 ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงโรงอาหารศูนย์เด็กฯ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน ก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารฯ 500,000        500,000         500,000              500,000              500,000              ร้อยละของเด็กนัก โรงอาหาร กองการศึกษาฯ

การพัฒนาเด็ก เรียนได้ใช้ประโยชน์ ได้รับการพัฒนาอาคาร และ

จากโรงอาหาร ที�เหมาะสมพร้อมใช้งาน กองช่าง

23 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื�อให้เด็กนักเรียนทุกคน ดําเนินการตามที�โครงการฯ 50,000                50,000                50,000                จํานวนโครงการ นักเรียนได้รับเรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ได้รับสารอาหารที�เพียงพอ กําหนด ที�ได้ดําเนินการ การเจริญเติบโตของพืช

เรียนที�ได้มาตรฐาน

24 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพื�อให้เด็กเล็กทุกคนมี เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000      200,000       200,000           50,000             50,000             จํานวนโครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพฟันแข็ง กองการศึกษาฯ

สุขภาพฟันแข็งแรง ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ แรง สปสช.

25 โครงการการละเล่นพื�นบ้านแบบไทย เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000          5,000           5,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของร.ร. กองการศึกษาฯ

ให้กับงานพัฒนาเด็ก ตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

26 โครงการสุขาน่าใช้ เพื�อสนับสนุนด้านต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 3,000          3,000           3,000               5,000               5,000               จํานวนโครงการ การดําเนินงานของร.ร. กองการศึกษาฯ

ให้กับงานศูนย์พัฒนาเด็กฯ ในตําบลในเมือง ที�ได้ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

27 โครงกรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื�อดําเนินโครงการต่างๆ ดําเนินการตามที�หนังสือสั�งการ 800,000           800,000           800,000           จํานวนโครงการ ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุน กองการศึกษาฯ

ในระดับปฐมวัย ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้ กระทรวงมหาดไทยกําหนด ที�ได้ปฏิบัติ งบประมาณอย่างพอเพียง

จ่ายในการจัดการศึกษาของ

ศูนย์ฯ

28 จัดหาครุภัณฑ์ที�จําเป็นในการดําเนินการของ เพื�อจัดหาครุภัณฑ์ที�จําเป็น ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 1,000,000        1,000,000        1,000,000        จํานวนโครงการ ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุน กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง ในการจัดกิจกรรมหรือการ ที�ได้ดําเนินการ งบประมาณอย่างพอเพียง

ดําเนินการของศูนย์

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างและหรือซ่อมแซมป้อมยาม(ศูนย์อปพร.) รักษาความปลอดภัยและ ป้อมยาม อปพร. หมู่บ้าน 50,000        500,000       500,000           500,000           500,000           จํานวนป้อมที�ก่อสร้าง ชุมชนมีความสงบสุข กองช่าง

ประจําหมู่บ้าน ความสงบให้กับชุมชน ทุกหมู่บ้านจํานวน 20 หมู่บ้าน หรือซ่อมแซม และปลอดภัย

2 ฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื�อให้บุคลากรได้มีความ จัดอบรมสมาชิก อปพร.ระ 100,000      100,000       300,000           300,000           300,000           จํานวนชุมชนที�เข้า เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด

หลักสูตรจัดตั�ง รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย ดับหมู่บ้าน และจัดส่งบุคลา อบรม 20ชุมชน ปฏิบัติหน้าที�ป้องกันภัย

เหลือประชาชนได้รวดเร็ว กรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ในชุมชน

3 ฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื�อให้บุคลากรได้มีความ จัดอบรมสมาชิก อปพร.ระ 100,000      100,000       300,000           300,000           300,000           จํานวนชุมชนที�เข้า เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด

หลักสูตรทบทวน รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย ดับหมู่บ้าน และจัดส่งบุคลา อบรม 20ชุมชน ปฏิบัติหน้าที�ป้องกันภัย

เหลือประชาชนได้รวดเร็ว กรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ในชุมชน

4 ฝึกอบรมเพิ�อเพิ�มประสิทธิภาพ เพื�อให้บุคลากรได้มีความ จัดอบรมสมาชิก อปพร.ระ 100,000      100,000       300,000           300,000           300,000           จํานวนชุมชนที�เข้า เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด

อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย ดับหมู่บ้าน และจัดส่งบุคลา อบรม 20ชุมชน ปฏิบัติหน้าที�ป้องกันภัย

เหลือประชาชนได้รวดเร็ว กรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ในชุมชน

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ เพื�อลดอุบัติเหตุ ตั�งจุดบริการประชาชน 100,000      100,000       200,000           200,000           200,000           จํานวนครั�งที�ดําเนิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักงานปลัด

กาลสําคัญ ในช่วงเทศกาล ตามที�โครงการกําหนด โครงการ ในช่วงเทศกาล

อย่างน้อยปีละ 2 ครั�ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

งบประมาณและที�ผ่านมา

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ที�

4.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 จัดหาครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง เพื�อจัดหาเครื�องมือใช้ให้ จัดเครื�องดับเพลิงประจําหมู่ 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนครุภัณฑ์ครอบ ระงับเหตุที�เกิดขึ�น สํานักงานปลัด

เพียงพอในการใช้ปฏิบัติ บ้าน/ชุมชน/สํานักงาน คลุม 20ชุมชน ได้ท่วงที

หน้าที�

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน เพื�อให้บุคลากรได้มีความ จัดอบรมสมาชิก ระดับ 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนชุมชนที�เข้า เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย หมู่บ้าน และจัดส่งบุคลากร อบรม 20ชุมชน ปฏิบัติหน้าที�ป้องกันภัย

เหลือประชาชนได้รวดเร็ว เข้าร่วมฝึกอบรม ในชุมชน

8 โครงการปลอดภัยไว้ก่อน เพื�อให้ประชาชนได้ทราบ จัดอบรมปลอดภัยไว้ก่อนให้ 10,000        10,000         10,000             100,000           100,000           จํานวนชุมชนที�จัด ประชาชนได้ทราบถึงภัย สํานักงานปลัด

ถึงภัยธรรมชาติ แก่ราษฎรในเขต ต.ในเมือง กิจกรรม 20ชุมชน ธรรมชาติ

9 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของชุดรักษา เพื�อเพิ�มมาตรการป้องกัน จัดหาวัสดุเพื�อรักษาความ 500,000      500,000       500,000           100,000           100,000           ร้อยละของชุมชน ประชาชนมีความปลอด สํานักงานปลัด

ความปลอดภัยหมู่บ้าน  ทั�ง  20  หมู่บ้าน การรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยของหมู่บ้าน สามารถพึ�งตนเองได้ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ป้องกันและ เพื�อป้องกันและบรรเทา จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื�อใช้ในศูนย์ 200,000      200,000       200,000           200,000           200,000           เพื�อป้องกันบรรเทา ประชาชนมีความปลอด สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณะภัยประจําตําบล สาธารณะภัยในตําบล ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สาธารณภัยจํานวน ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประจําตําบล 20 ชุมชน

11 จัดซื�อรถดับเพลิง ใช้ในงานกิจการของ รถดับเพลิง 4,000,000           4,000,000           4,000,000           เพื�อป้องกันบรรเทา ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

อบต.ในเมือง ตามแบบที� อบต.กําหนด สาธารณภัยจํานวน ในการแก้ปัญหาต่างๆได้

20 ชุมชน รวดเร็ว

12 จัดซื�อเครื�องเรือ ใช้ในงานกิจการของ เครื�องเรือ  10  ชุด 500,000           500,000           500,000           เพื�อป้องกันบรรเทา ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

อบต.ในเมือง ตามแบบที� อบต.กําหนด สาธารณภัยจํานวน ในการแก้ปัญหาต่างๆได้

20 ชุมชน รวดเร็ว

13 จัดซื�อเรือท้องแบน ใช้ในงานกิจการของ เรือท้องแบบ 10 ลํา 500,000           500,000           500,000           เพื�อป้องกันบรรเทา ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

อบต.ในเมือง ตามแบบที� อบต.กําหนด สาธารณภัยจํานวน ในการแก้ปัญหาต่างๆได้

20 ชุมชน รวดเร็ว

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�



163

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื�อจัดหาเครื�องมือใช้ให้ จัดเครื�องวิทยุประจําหมู่ 200,000      200,000       300,000           300,000           300,000           จํานวนครุภัณฑ์ครอบ ระงับเหตุที�เกิดขึ�น สํานักงานปลัด

(เครื�องวิทยุรับ/ส่ง) เพียงพอในการใช้ปฏิบัติ บ้าน/ชุมชน/สํานักงาน คลุม 20ชุมชน ได้ท่วงที

หน้าที�

15 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื�องต้น เพื�อให้บุคลากรได้มีความ จัดอบรมสมาชิก อปพร.ระ 100,000      100,000       300,000           300,000           300,000           จํานวน เกิดประสิทธิภาพในการ สํานักงานปลัด

รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย ดับหมู่บ้าน และบุคลากร ผู้ที�เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติหน้าที�ป้องกันภัย

เหลือประชาชนได้รวดเร็ว อบต.ในเมือง ปีละ 2 ครั�ง ในชุมชน

16 จัดหาครุภัณฑ์ป้องกันภัย เพื�อจัดหาเครื�องมือใช้ให้ จัดหาเครื�องมือที�เกี�ยวข้องกับงาน 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนครุภัณฑ์ครอบ ระงับเหตุที�เกิดขึ�น สํานักงานปลัด

เพียงพอในการใช้ปฏิบัติ ป้องกันฯ คลุม 20ชุมชน ได้ท่วงที

หน้าที�

17 ก่อสร้างโรงนํ�า ใช้ในงานกิจการของ โรงสูบนํ�า ตามแบบที� อบต.กําหนด 200,000              200,000              200,000              เพื�อใช้ในการดําเนิน ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักงานปลัด

งานป้องกัน อบต.ในเมือง งานต่างๆแก่ประชา ในการแก้ปัญหาต่างๆได้

ชน 20 ชุมชน รวดเร็ว

18 สนับสนุนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ เพื�อเตรียมความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันฯ 1,000,000           1,000,000           1,000,000           จํานวนครั�งที�ได้ให้การ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารภัยของ อบต.ในเมือง ป้องกันและบรรเทา ตามอํานาจหน้าที� ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ อย่างทันท่วงที

สาธารณภัยในพื�นที� ตามที�โครงการกําหนด

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื�อให้ประชาชนรู้จักป้อง ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 100,000           100,000           100,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบ้า กันโรคพิษสุนัขบ้า ลดลง ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า

2 รณรงค์ป้องกันโรคเลือดออก เพื�อให้ชุมชนปราศจาก จัดหาวัสดุทางการแพทย์เพื�อ 100,000           100,000           100,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ ประชาชน/ชุมชนปราศ กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคฯ ลดลง จากโรคไข้เลือดออก

3 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื�อดําเนินการตามแนวทาง ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 400,000           400,000           400,000           จํานวนโครงการ ประชาชนมีสุขภาพที�ดี กองสาธารณสุขฯ

พระราชดําริด้านสาธารณสุขฯ ที�ดําเนินการ

4 จัดหาเครื�องพ่นหมอกควัน เพื�อใช้พ่นยุงลายป้องกัน จัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน 100,000           100,000           100,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ สามารถฉีดพ่นยุงลาย กองสาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออก ลดลง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

5 อบรมให้ความรู้เรื�องโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ เพื�อให้ผู้เข้าอบรมรู้และ จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 100,000           100,000           100,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ ประชาชนรู้จักวิธีป้องกัน กองสาธารณสุขฯ

เข้าใจในการป้องกันโรค ตําบลในเมือง ลดลง โรคต่างๆ ที�ถูกต้อง

ติดต่อ/ไม่ติดต่อ

6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื�อแก้ปัญหาโรคขาดสาร ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 200,000           200,000           200,000           จํานวนเวชภัณฑ์ ประชาชนได้รับการบรร กองสาธารณสุขฯ

สมเด็จพระเทพฯ ไอโอดีน ครอบคลุม 20 เทาความเจ็บป่วยเบื�องต้น

ชุมชน

ที�

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

4.5  แผนงานสาธารณสุข

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 อบรมหมู่บ้านน่าอยู่อย่างยั�งยืน เพื�อให้หมู่บ้านมีความ อบรมหมู่บ้านน่าอยู่อย่าง 40,000        40,000         40,000             การอบรม ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ สํานักงานปลัด

พร้อมในการพัฒนาใน ยั�งยืนให้แก่ผู้นําชุมชนทุก ครอบคลุม 20

อนาคต หมู่บ้าน ชุมชน

8 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะคัดแยก และหรือเผาขยะ เพื�อใช้ในการกําจัดขยะ เตาเผาขยะและอาคารเอนก 6,000,000     6,000,000           ร้อยละของขยะ อบต.ในเมือง มีที�กําจัดขยะ กองช่าง

พร้อมอาคารประกอบ ในเขต อบต ในเมือง ประสงค์  20ชุมชนลดลง

9 จัดทําแผนชุมชนด้านสาธารณสุข เพื�อจัดทําแผนชุมชน ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 200,000           200,000           200,000           กิจกรรมคลอบ ประชาชนได้รับการให้ กองสาธารณสุขฯ

ด้านสาธารณสุข  คลุม20ชุมชน บริการด้านสาธารณสุข

10 รณรงค์เพื�อป้องกันโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทาง เพื�อให้เยาวชน/ประชาชน จัดฝึกอบรมเยาวชนและ 40,000        40,000         50,000             50,000             50,000             ร้อยละผู้ป่วย เยาวชน/ประชาชนทราบ กองสาธารณสุขฯ

เพศสัมพันธ์ ทราบถึงภัยของโรคเอดส์ ประชาชนทั�วไป/กลุ่มเสี�ยง ลดลง ถึงภัยของโรคเอดส์

ทุกหมู่บ้าน  

11 ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่อย่างยั�งยืน เพื�อให้ประชาชนมีการ จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่น 20,000        20,000         20,000             กิจกรรมคลอบ ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนา สํานักงานปลัด

พัฒนา คลุม 20ชุมชน

12 รณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค เพื�อให้ผู้บริโภคได้รับ จัดฝึกอบรมตามที�กําหนด 20,000        20,000         40,000             40,000             40,000             กิจกรรมคลอบ ผู้บริโภคได้รับความ กองสาธารณสุขฯ

ความคุ้มครองสิทธิใน คลุม 20ชุมชน คุ้มครองสิทธิ�ในเรื�อง

เรื�องต่างๆ ที�ควรจะได้รับ ต่าง ๆ  ที�ควรจะได้รับ

13 จัดซื�อถังขยะและวัสดุจัดการขยะ เพื�อให้การกําจัดขยะมี ซื�อถังขยะ และวัสดุจัดการขยะ 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวน 1 โครงการ การจัดการขยะมีประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ

ประสิทธิภาพ ภาพ

14 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศาสตราจารย์ เพื�อแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 200,000           200,000           200,000           โครงการที�ดําเนินการ ชุมชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุขฯ

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ โรคพิษสุนัขบ้า

15 จัดซื�อรถเก็บขยะในชุมชนเอื�ออาทร หมู่ที� 14 เพื�อให้การกําจัดขยะมีประสิทธิ รถเก็บขยะ 1 คัน 1,000,000      1,000,000           จํานวน 1 คัน การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ก่อสร้างปรับปรุงที�พักขยะชุมชนบ้านเอื�ออาทร เพื�อให้การกําจัดขยะมีประสิทธิ ปรัปปรุงที�พักขยะพร้อมหลังคาขนาด1 100,000      100,000       500,000           500,000           500,000           ร้อยละของขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองช่าง

พร้อมหลังคาหมู่14  ชุมชนลดลง

17 ก่อสร้างระบบบําบัดนํ�าเสียและแผงโซล่าเซลล์ เพื�อบําบัดนํ�าเสียอย่างมี เครื�องบําบัดนํ�าเสีย 100,000      300,000           300,000           300,000           ร้อยละของนํ�าเสีย การบําบัดนํ�าเสียมี กองช่าง

ชุมชนบ้านเอื�ออาทร หมู่ที�14 ประสิทธิภาพ จํานวน 1 โครงการ  ชุมชนลดลง ประสิทธิภาพ

18 จัดทําแผนสาธารณสุขชุมชน เพื�อจัดทําแผนการให้ กิจกรรมจัดทําแผนสาธารณสุข 50,000        50,000         100,000           100,000           100,000           แผนคลอบคลุม ประชาชนได้รับการให้ กองสาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุขชุมชน ชุมชน จํานวน 1 โครงการ  20ชุมชน บริการด้านสาธารณสุข

19 โครงการอบรมป้องกันการจมนํ�า ตําบลในเมือง เพื�อลดอัตราการเสียชีวิต ประชาชนตําบลในเมือง 20 หมู่ 50,000      50,000       50,000       50,000       ร้อยละของการ ลดอัตราการเสียชีวิต กองสาธารณสุขฯ

จากการจมนํ�า บ้าน จมนํ�าลดลง จากการจมนํ�า

20 โครงการกําจัดผักตบชวาและหรือวัชพืชใน เพื�อกําจัดผักตบชวาและหรือ แหล่งนํ�าฯในตําบลในเมือง 20 หมู่ 50,000      50,000       50,000           50,000           50,000           ร้อยละของผักตบ ลดจํานวนผักตบชวาและหรือวัชพืช กองสาธารณสุขฯ

แหล่งนํ�าสาธารณะ วัชพืชในแหล่งนํ�าสาธารณะ บ้าน ชวาฯ ลดลง ในแหล่งนํ�าสาธารณะ

21 โครงการทําหมันสุนัขและแมว เพื�อลดจํานวนสุนัขและแมว ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 50,000        50,000         50,000             50,000           50,000           โครงการที�ดําเนินการ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุขฯ

ตําบลในเมือง ตําบลในเมมือง ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า

22 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้เลี�ยงสุนัขและแมว เพื�อให้ประชาชนรู้จักป้อง อบรมและจัดหาวัสดุเพื�อป้องกัน 50,000        50,000         50,000             50,000           50,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุขฯ

พร้อมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า  ตําบลในเมือง กันโรคพิษสุนัขบ้า และรักษาโรคพิษสุนัขบ้า   ลดลง ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า

23 โครงการหมู่บ้านสะอาดหน้าอยู่หน้ามอง เพื�อจัดทํากิจกรรมการให้ กิจกรรมตามแผนสาธารณสุข 50,000        50,000         50,000             50,000           50,000           กิจกรรมคลอบ ประชาชนได้รับการให้ กองสาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุขชุมชน ชุมชน  คลุม20ชุมชน บริการด้านสาธารณสุข

24 โครงการธนาคารขยะคัดแยกขยะ เพื�อใช้ในการกําจัดขยะ โครงการธนาคารขยะคัดแยกขยะ 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ร้อยละของขยะ อบต.ในเมือง มีที�กําจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ

 20ชุมชนลดลง

25 ก่อสร้างกําแพงกันขยะ ชุมชนบ้านเอื�ออาทรหมู1่4 เพื�อป้องกันขยะไม่ให้หล่นลง ก่อสร้างกําแพงชุมชนบ้านเอื�ออาทร 100,000      100,000       500,000           500,000           500,000           ร้อยละของขยะ การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ กองช่าง

ลํานํ�า  ชุมชนลดลง

26 สนับสนุนการล้างท่อ รางระบายนํ�า เพื�อให้ชุมชนปราศจาก ล้างท่อ รางระบายนํ�า 50,000        50,000         50,000             50,000           50,000           ร้อยละผู้ติดเชื�อ ประชาชน/ชุมชนปราศ กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคฯ  ลดลง จากโรคไข้เลือดออก

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื�อส่งเสริมสุขภาพอนามมัย ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวน 1 โครงการ ลดอัตราการเสียชีวิต กองสาธารณสุขฯ

ของสมเด็จพระเทพฯ แม่และเด็ก จากโรคต่างๆ

28 สนับสนุนการกําจัดลูกนํ�ายุงลายและหรือพ่น เพื�อให้ชุมชนปราศจาก ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 200,000           200,000           200,000           จํานวน 1 โครงการ ประชาชน/ชุมชนปราศ กองสาธารณสุขฯ

กําจัดยุง โรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก

29 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื�อใส่งเสริมการดําเนินการ สนับสนุนกองทุนฯตามระเบียบที� 500,000           500,000           500,000           จํานวน 1 โครงการ กองทุนฯมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ

อบต.ในเมือง ของกองทุนฯ เกี�ยวข้อง ในการบริหารกองทุนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

งบประมาณและที�ผ่านมา

4.5  แผนงานสาธารณสุข

ที�

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จ่ายเบี�ยยังชีพให้แก่คนชรา ผู้พิการและ เพื�อให้คนชรา ผู้พิการและ   สงเคราะห์เบี�ยยังชีพให้แก่ 20,000,000         20,000,000         20,000,000         กิจกรรมคลอบ คนชราผู้พิการและผู้ป่วย สํานักงานปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความ คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วย  คลุม20ชุมชน เอดส์ได้รับสิทธิ

2 บ้านท้องถิ�นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื�อให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้าน บ้านท้องถิ�นไทย 500,000      500,000       500,000           1,000,000           1,000,000           ช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านพัก สํานักงานปลัด

พักอาศัยที�เหมาะสม จํานวน 1 โครงการ  คลอบคลุม20ชุมชน อาศัยอย่างเหมาะสม

3 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื�อให้ผู้ประสบภัยสา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 1,000,000     1,000,000      1,000,000           1,000,000           1,000,000           สงเคราะห์ผู้ประสบ ให้ราษฎรผู้ประสบภัยสามารถ สํานักงานปลัด

มารถช่วยเหลือตนเองและ ภัยต่างๆ เช่นวาตภัย อุทกภัย  ภัยคลอบคลุม ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ครอบครัวให้ดํารงอยู่ในสังคม ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ 20ชุมชน ให้ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้

4 สนับสนุนการจัดตั�งคลินิคผู้สูงอายุและ เพื�อให้มีสถานที�รักษา ดําเนินการตามที�โครงการกําหนด 50,000        500,000           500,000           คลอบคลุม ผู้สูงอายุได้รับการรักษา สํานักงานปลัด

สร้างห้องผ่าตัดตา พยาบาลสําหรับผู้สูงอายุ 20ชุมชน เมื�อเจ็บป่วย

5 สนับสนุนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา เพื�อเตรียมความพร้อมใน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 1,000,000     1,000,000      1,000,000           1,000,000           1,000,000           คลอบคลุม ให้ราษฎรผู้ประสบภัยสามารถ สํานักงานปลัด

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น การป้องกันและบรรเทา ภัยต่างๆ เช่นวาตภัย อุทกภัย 20ชุมชน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

สาธารณภัยในพื�นที� ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ให้ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้

6 สนับสนุนจัดหารายได้เพื�อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล เพื�อเตรียมความพร้อมใน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 500,000      500,000       500,000           500,000           500,000           คลอบคลุม ให้ราษฎรผู้ประสบภัยสามารถ สํานักงานปลัด

แลให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินการของกิ�ง การป้องกันและบรรเทา ภัยต่างๆ เช่นวาตภัย อุทกภัย 20ชุมชน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

กาชาดอําเภอพิมายและหรือจังหวัดนครราชสีมา สาธารณภัยในพื�นที� ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ให้ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

งบประมาณและที�ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

4.6.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ติดตั�งหอกระจายข่าวและเครื�องขยายเสียง เพื�อให้ชาวบ้านได้รับ ติดตั�งหอกระจายข่าวโครง 50,000        500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ มีหอกระจายข่าวช่วยใน กองช่าง

ประจําหมู่บ้าน ทราบข้อมูลข่าวสาร เหล็ก ประโยชน์จากหอ การประชาสัมพันธ์ข่าว

ทุกด้านอย่าง     รวดเร็ว กระจายข่าว สารที�รวดเร็วและชัดเจน

2 ปรับปรุงและหรือซ่อมแซมครื�องเสียงหอกระจาย เพื�อให้มีเครื�องมือช่วยใน ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว 100,000      500,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ มีหอกระจายข่าวช่วยใน กองช่าง

ข่าว  ประจําหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ข่าว ประโยชน์จากหอ การประชาสัมพันธ์ข่าว

สารที�รวดเร็วและชัดเจน กระจายข่าว สารที�รวดเร็วและชัดเจน

3 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื�อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000        10,000         10,000             10,000             10,000             ประชาชนได้ใช้ ประชาชนได้รับรู้ข่าว กองช่าง

ประชาสัมพันธ์งานของ ทุกหมู่บ้าน ประโยชน์จากป้าย สารที�ทันต่อเหตุการณ์

 อบต. ประชาสัมพันธ์

4 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื�อให้มีสถานที�ในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ 10,000        10,000         10,000             10,000             10,000             ประชาชนได้ใช้ ประชาชนสามารถขอรับ กองช่าง

บริการข้อมูลจัดซื�อจัดจ้าง ดําเนินงานภายในศูนย์ฯ ประโยชน์จากศูนย์ฯ บริการข้อมูลข่าวสารของ

และข่าวต่างๆของอบต.  อบต.

งบประมาณและที�ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.7.แผนงานบริหารงานทั�วไป

ที�
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าวและเครื�อง เพื�อให้ชาวบ้านได้รับ ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 100,000      100,000       200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ มีหอกระจายข่าวช่วยใน กองช่าง

ขยายเสียงทุกหมู่บ้าน ทราบข้อมูลข่าวสาร ทุกหมู่บ้าน ประโยชน์จากหอ การประชาสัมพันธ์ข่าว

ทุกด้านอย่าง     รวดเร็ว กระจายข่าว สารที�รวดเร็วและชัดเจน

6 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื�อเป็นแหล่งค้นคว้าหา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 300,000       300,000           300,000           300,000           ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีแหล่งความรู้  กองช่าง

(อินเตอร์เน็ตชุมชน) ความรู้ทางวิชาการฯ จํานวน 1 แห่ง ประโยชน์จากศูนย์ฯ

7 จัดเก็บข้อมูลจําเป็นพื�นฐาน    (จปฐ) เพื�อให้ทราบข้อมูล ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล 25,000        25,000         25,000             200,000           200,000           คลอบคลุม สามารถเก็บข้อมูลชัดเจน สํานักงานปลัด

พื�นฐานของ ต.ในเมือง พื�นฐาน 20ชุมชน และแน่นอนทุกหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

4.7.แผนงานบริหารงานทั�วไป

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดระบบสํานักงานองค์การบริหารส่วน เพื�อปรับระบบสํานักงาน จัดระบบสํานักงาน อบต. 50,000        50,000         500,000           500,000           500,000           บริการประ อบต.ในเมืองมีระบบการ สํานักงานปลัด

ตําบล ให้ดีขึ�น ชาชน20ชุมชน บริหารจัดการที�ชัดเจน

2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน จัดฝึกอบรมบุคลากรภาย เพิ�มประสิทธิภาพของ       50,000        50,000         500,000           500,000           500,000           บริการประ ประชาชนได้รับบริการ ทุกหน่วยงาน

ในองค์กร บุคลากรและการให้บริการ ชาชน20ชุมชน ที�สะดวกและรวดเร็วขึ�น ของ อบต.ในเมือง

ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  ตามศักยภาพของบุคลากร

3 จัดซื�อรถยนต์ประจําสํานักงาน เพื�อเป็นการเพิ�มศักยภาพ จัดซื�อรถยนต์ประจําสํานักงาน 800,000           800,000           800,000           จํานวนรถยนต์ ประชาชนได้รับการบริการ สํานักงานปลัด

การบริการประชาชน ตามแบบบที�กําหนด อย่างทั�วถึง

4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน/สิ�งก่อสร้าง เพื�อซ่อมแซมวัสด/ุครุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก 200,000      200,000       1,000,000        1,000,000        1,000,000        จํานวน 1 โครงการ มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจํา กองช่าง

ภัณฑ์ประจําสํานักงาน งาน/สิ�งก่อสร้างของ อบต.  สํานักงานเพื�อบริการประ

เพื�อบริการประชาชน ชาชนได้อย่างมี   

   ประสิทธิภาพ

5 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน บุคลากรทุกส่วนใน อบต. 1,800,000        1,800,000        1,800,000        อบรมบุคลากรอบต. สร้างการมีส่วนร่วมในการ สํานักงานปลัด

การพัฒนาศักยภาพความ การบริหารงานใน อบต. ผู้นําชุมชน และประชาชน ผู้นําชุมชน20ชุม พัฒนาท้องถิ�น 

เข้มแข็งในชุมชนตําบลในเมือง ชน 75 เปอร์เซ็นต์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี 

5.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที�ดี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง



172

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมเพิ�มประสิทธิ 20,000        20,000         200,000           500,000           500,000           จํานวน 1 โครงการ บุคลากรมีคุณภาพสา ทุกหน่วยงาน

การจัดการองค์การ ภาพให้กับบุคลากรพร้อมดู มารถบริหารงานได้อย่าง ของ อบต.ในเมือง

งานนอกสถานที� มีประสิทธิภาพถูกต้อง

7 จัดสื�อการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน เพื�อแจ้งให้ประชาชน ประชาชนในตําบลในเมือง 40,000        40,000         40,000             50,000             50,000             จํานวน 1 โครงการ ประชาชนได้รับทราบ สํานักงานปลัด

 อบต. ทราบข้อมูลการบริหาร ข่าวสารการดําเนินการ

งานของ อบต. ของ อบต.ในเมือง

8 จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและ เพื�อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดโครงการออกบริการประชาชน 30,000        30,000         100,000           100,000           100,000           จํานวน 1 โครงการ ประชาชนได้รับการบริการ สํานักงานปลัด

การออกบริการประชาชน และได้รับการบริการจาก จํานวน 1 ครั�ง และแก้ไขปัญหาความ

อบต.ในเมือง เดือดร้อน

9 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื�อให้ประชาชนรู้และ ฝึกอบรมประชาชนในเขต 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             อบรมประชาชน ประชาชนรู้ในสิทธิหน้า สํานักงานปลัด

เข้าใจในการปกครอง อบต.ในเมือง  ทุกหมู่บ้าน 20 ชุมชน ที�ของตนเอง

ระบอบประชาธิปไตย  95 เปอร์เซ็นต์

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร เพื�อการศึกษานําความรู้ เข้าร่วมกับองค์การบริหาร 150,000      150,000       500,000           500,000           500,000           อบรมบุคลากรอบต. บุคลากรในองค์การบริ สํานักงานปลัด

ส่วนตําบล มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ�น ส่วนตําบลที�จัดฝึกอบรม  95 เปอร์เซ็นต์ หารส่วนตําบลมีความรู้

และมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

11 ให้ความรู้เรื�องการเลือกตั�ง เพื�อให้ประชาชนรู้และ ฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์   20,000        20,000         20,000             100,000           100,000           ประชาชนได้ความรู้ ประชาชนไปใช้สิทธิ สํานักงานปลัด

ข้าใจในการเลือกตั�ง สส. เรื�องการเลือกตั�งให้กับประ การเลือกตั�งไม่ เลือกตั�งไม่น้อยกว่า

ส.ว.และสมาชิกสภาท้องถิ�น ชาชนในตําบลในเมือง  น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80

12 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล จัดฝึกอบรมบุคลากรและ การทํางานที�โปร่งใสของ 10,000        10,000         10,000             50,000             50,000             บริการประ การทํางานมีประสิทธิ สํานักงานปลัด

ประชาชนเกี�ยวกับระ หน่วยงานราชการที�มีการ ชาชน20ชุมชน ภาพงบประมาณนําไปใช้

เบียบการตรวจสอบการ ติดตามประเมินผล ประโยชน์ได้สูงสุด

ทํางานของ   องค์กร

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 จัดการเลือกตั�งในทุกระดับ เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จัดการเลือกตั�งถูกต้องตามระเบียบ 2,000,000      2,000,000      2,000,000      ร้อยละของผู้มา ประชาชนรู้สิทธิ�และหน้าที� สํานักงานปลัด

การเลือกตั�งในทุกๆระดับ และกฏหมายที�เกี�ยวข้อง ใช้สิทธิ�เลือกตั�ง ในระบอบประชาธิปไตย

14 จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อสร้างการมีส่วนร่วม ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000      300,000       2,000,000        2,000,000        2,000,000        จํานวน 1 โครงการ การพัฒนาท้องถิ�นมีประ สํานักงานปลัด

และเพิ�มประสิทธิภาพใน คณะผุ้บริหาร,สมาชิกสภาฯและ สิทธิภาพพัฒนายิ�งขึ�น

การพัฒนาท้องถิ�น ผู้เกี�ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ�น

15 ปรับปรุงก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานักงาน เพื�ออํานวยความสะดวก ต่อเติมอาคารสํานักงานฯ 500,000      500,000       2,000,000        2,000,000        2,000,000        จํานวน 1 โครงการ ประชาชนได้รับความสะ กองช่าง

แก่ประชาชนและเพิ�มประ จํานวน 1 แห่ง ดวกในการให้บริการ

สิทธิภาพในการให้บริการ

16 จัดซื�อเครื�องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื�อให้ชาวบ้านได้รับ ติดตั�งเครื�องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 300,000      300,000       300,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ เพื�อช่วยในการ สํานักงานปลัด

ทราบข้อมูลข่าวสาร ประโยชน์จาก ประชาสัมพันธ์ข่าว

ทุกด้านอย่าง     รวดเร็ว เครื�องขยายเสียง สารที�รวดเร็วและชัดเจน

17 จัดซื�อ/จัดจ้างศาลาที�พักประชาชน เพื�อใช้เป็นที�พักของประชาชน ศาลาที�พัก จํานวน 2 หลัง 200,000      500,000           500,000           500,000           ร้อยละคุณภาพชีวิต ประชาชนมีที�พัก สํานักงานปลัด

ที�มาติดต่อราชการ ที�มาติดต่อราชการ ของประชาชนดีขึ�น ในการติดต่อราชการ

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชน เพื�อให้ประชาชนได้มีส่วน จัดเวทีประชุมประชาคม 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ประชาชน20ชุมชน ประชาชนส่วนร่วมใน. สํานักงานปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ�น ร่วมในการบริหารกิจการ หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ การบริหารกิจการของอบต.

ของ อบต. บริหารงานอบต.

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที�จําเป็นสําหรับ เพื�อจัดหาครุภัณฑ์ที�จําเป็น ครุภัณฑ์ต่างๆตามที� อบต.กําหนด 3,500,000     3,500,000      3,500,000           3,500,000           3,500,000           ร้อยละของงบประมาณ การปฏิบัติราชการของ สํานักงานปลัด

การปฏิบัติงาน สําหรับการบริการประชาชน ที�ใช้จ่ายในการจัดหา บุคลากรส่วนท้องถิ�นมี

ครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพ

20 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื�ออํานวยความสะดวก โครงการฯตามที� อบต.กหนด 500,000      500,000       500,000           500,000           500,000           จํานวน 1 โครงการ ประชาชนได้รับความสะ สํานักงานปลัด

แก่ประชาชนและเพิ�มประ ดวกในการให้บริการ

สิทธิภาพในการให้บริการ

21 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื�อการวางแผนพัฒนา เพื�อให้มีข้อมูลต่างๆที�จําเป็น ข้อมูลที�ผ่านการวิเคราะห์แล้ว 300,000      300,000       300,000           300,000           300,000           จํานวน 1 โครงการ เพื�อช่วยในการ สํานักงานปลัด

สําหรับนํามาใช้ในการพัฒนา นํามาจัดทําเป็นฐานข้อมูลด้านต่างๆ ตัดสินใจในการพัฒนา

ท้องถิ�น ท้องถิ�น

22 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื�อให้มีการเสริมคุณธรรม จัดโครงการฯตามที� อบต.กําหนด 200,000      200,000           200,000           200,000           จํานวน 1 โครงการ พนังงานส่วนตําบลฯ สํานักงานปลัด

จริยธรรมให้กับบุคลากรท้องถิ�น ใช้คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

23 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบัญชี เพื�อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่างๆ 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             จํานวนบุคลากร บุคลากรด้านงานบัญชี กองคลัง

E - laas งานด้านระบบบัญชี ที�เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ�มมากขึ�น

24 โครงการพัฒนาแผนที�ภาษี เพื�อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ดําเนินการตามโครงการฯ 50,000        450,000       500,000           500,000           500,000           จํานวน 1 โครงการ มีระบบการจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ตามที� อบต.กําหนด ที�ดีขึ�น

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดทําผังเมืองและแนวเขตตําบล เพื�อให้ชาวบ้านได้รับ ดําเนินการตามโครงการฯ 300,000      300,000       300,000           500,000           500,000           ประชาชนได้ใช้ เพื�อช่วยในการ กองช่าง

ทราบข้อมูลข่าวสาร ตามที� อบต.กําหนด ประโยชน์จาก ประชาสัมพันธ์ข่าว

ทุกด้านอย่าง     รวดเร็ว เครื�องขยายเสียง สารที�รวดเร็วและชัดเจน

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  เพื�อรับฟัง เพื�อให้ประชาชนได้มีส่วน จัดเวทีประชุมประชาคม 50,000        50,000         50,000             100,000           200,000           ประชาชน20ชุมชน ประชาชนส่วนร่วมใน. สํานักงานปลัด

ความคิดเห็นของประชาชน ร่วมในการบริหารกิจการ หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ การบริหารกิจการของอบต.

ของ อบต. บริหารงานอบต.

2 โครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่น เพื�อสนับสนุนให้องค์กร จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่น 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           จํานวนชุมชน 20 องค์กรและประชาชนตระหนัก สํานักงานปลัด

และประชาชนในหมู่บ้าน ส่งประกวดตําบลพัฒนา ชุมชนมีความพึง ถึงความเป็นอยู่ดีกินดีและพัฒนา

ตําบล  ร่วมกันสร้างความ ดีเด่น อําเภอ จังหวัด       พอใจต่อโครง ตนเองเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีขี�น

สามัคคี การร้อยละ 90

5.4  แผนงานงบกลาง

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื�อแก้ไขความเดือนร้อน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 300,000      300,000       1,000,000        1,000,000        1,000,000        ร้อยละของการ ประชาชนได้รับการช่วย สํานักงานปลัด

กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ของประชาชน ประชาชนในเขตตําบลในเมือง เบิกจ่ายงบประมาณ เหลืออย่างทันท่วงที

ที�ได้ตั�งไว้

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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แบบ ผ.02

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

6.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน เพื�อสนองนโยบายของ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน 40,000        40,000         40,000             50,000             50,000             รณรงค์ ค่าใช้จ่ายที�สูญเสียจาก สํานักงานปลัด

รัฐบาล ตําบลในเมืองรู้จักใช้ประ ชุมชน 20 ชุมชน พลังงานสิ�นเปลืองลด

เพื�อให้ประชาชนรู้คุณค่า หยัดพลังงานช่วยชาติ     เกิดจิตสํานึกการ น้อยลง

ของพลังงานและทรัพยากร ประหยัดพลังงานฯ

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที� 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ที�

แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)
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6.2  แผนงานการเกษตร

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด เพื�อส่งเสริมให้ชาวบ้าน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด  40,000        40,000         40,000             300,000           300,000           ลดต้นทุนทาง ประชาชนปลอดจาก กองส่งเสริมการเกษตร

ผลิตปุ๋ยใช้เองได้ การเกษตร สารพิษ

ชุมชน 20 ชุมชน

2 อบรมสร้างจิตสํานักในการอนุรักษ์ เพื�อสร้างจิตสํานึกให้ประ จัดฝึกอบรมให้กับประชา 20,000        20,000         20,000             200,000           200,000           ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าอบรมสามารถถ่าย กองส่งเสริมการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ชนตําบลในเมือง ชุมชน 20 ชุมชน ทอดความรู้ให้กับ กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากร ผ่านการอบรม บุคคลรอบข้างได้อย่างดี

ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

3 ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สร้างสภาพแวดล้อมที�ดี ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามถนน 100,000      100,000       100,000           200,000           200,000           ร้อยละ 90 ของ อนุรักษ์ทรัพยากร กองส่งเสริมการเกษตร

ให้กับชุมชน ลดโลกร้อน ริมสระ คูคลอง หนองบึง ๆและ พื�นที�มีพื�นที� ธรรมชาติเพิ�มพื�นที�สีเขียว

ที�สาธารณะต่างๆ สีเขียวเพิ�มขึ�น

4 โครงการรักนํ�า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื�อส่งเสริมให้ชาวบ้าน ดําเนินการตามที�โครงการฯกําหนด 40,000        40,000         40,000             300,000           300,000           จํานวนโครงการ ปลูกฝังจิตสํานึกรักษ์ กองส่งเสริมการเกษตร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที�ได้ดําเนินการ ทรัพยากรธรรมชาติ

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจาก เพื�อสร้างจิตสํานึกให้ประ จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 20,000        20,000         20,000             100,000           100,000           ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าอบรมสามารถถ่าย กองส่งเสริมการเกษตร

พระราชดําริฯ ชาชนช่วยกันอนุรักษ์ ตําบลในเมือง ชุมชน 20 ชุมชน ทอดความรู้ให้กับ กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผ่านการอบรม บุคคลรอบข้างได้อย่างดี

6 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลานํ�าจืด สร้างสภาพแวดล้อมที�ดี ปล่อยพันธุ์ปลานํ�าจืด ตาม 100,000      100,000       100,000           200,000           200,000           ร้อยละ 10 อนุรักษ์พันธุ์ปลานํ�าจืด กองส่งเสริมการเกษตร

ให้กับชุมชน ลดโลกร้อน ริมสระ คูคลอง หนองบึง ๆและ ของแหล่งนํ�า ในยังคงมีตามแหล่งนํ�า

ที�สาธารณะต่างๆ สาธารณะ ธรรมชาติ

7 โครงการปลูกป่าที�สาธารณะ เพื�อให้มีภูมิทัศน์ที�สวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื�นที� 50,000        500,000           500,000           500,000           จํานวนพื�นที�ที� เพิ�มพื�นที�สีเขียวในพื�นที� กองส่งเสริมการเกษตร

งามขึ�น แหล่งท่องเที�ยว ดําเนินการ ตําบลในเมือง

8 โครงการปลูกป่าชุมชน เพื�อให้มีภูมิทัศน์ที�สวย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื�นที� 50,000        500,000           500,000           500,000           จํานวนพื�นที�ที� เพิ�มพื�นที�สีเขียวในพื�นที� กองส่งเสริมการเกษตร

งามขึ�น แหล่งท่องเที�ยว ดําเนินการ ตําบลในเมือง

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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6.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ลํานํ�า หมู่ที� 5 เพื�อบํารุงรักษาทรัพยากร รักษาความสะอาดแหล่งนํ�า 50,000        50,000         50,000             ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนได้ใช้ประ กองสาธารณสุขฯ

นํ�าให้สามารถใช้อุปโภค และคูคลองในเขตตําบล โยชน์จากแหล่งนํ�า โยชน์จากแหล่งนํ�า

บริโภคได้ ในเมือง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองต่างๆและริมถนน เพื�อสร้างจิตสํานึกในการ ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลอง 300,000      ร้อยละ 90 ของ สภาพแวดล้อมได้รับการ สํานักงานปลัด

หมู่ที� 21 รักษาฟื�นฟูสภาพแวดล้อม และริมถนน สภาพแวดล้อม ดูแลให้ดีขึ�น กองสาธารณสุขฯ

ดีขึ�น

3 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาความ เพื�อรณรงค์ให้ประชาชน จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รัก 10,000        10,000         10,000             10,000             10,000             รณรงค์ประชา ท้องถิ�นสะอาด และน่าอยู่ กองสาธารณสุขฯ

สะอาด ในท้องถิ�นช่วยกันรักษา ษาความสะอาดขึ�นในพื�นที� ชน 20 ชุมชน

ความสะอาด ตําบลในเมือง  

4 จัดหาถังขยะที�ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชน เพื�อความสะอาดและความ จัดหาถังขยะที�ได้มาตรฐาน 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ลดปัญหาขยะ การเก็บทําลายทําได้สะ กองสาธารณสุขฯ

ทุกหมู่บ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้กับประชาชนในตําบลทุก ชุมชน 20 ชุมชน ดวกและปลอดภัย

ครัวเรือน 

5 รักษาความสะอาดแหล่งนํ�าและคลอง เพื�อบํารุงรักษาทรัพยากรนํ�าให้ รักษาความสะอาดแหล่งนํ�า 50,000        50,000         50,000             50,000             50,000             ประชาชนได้ใช้ประ ประชาชนได้ใช้ประ กองสาธารณสุขฯ

สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ และคูคลองในเขตตําบลในเมือง โยชน์จากแหล่งนํ�า โยชน์จากแหล่งนํ�า

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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ตัวชี�วัด ผลลัพท์ที�คาด หน่วยงานที�

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 จัดระบบบําบัดนํ�าเสียให้แก่ชุมชน เพื�อป้องกันนํ�าเน่าเสีย จัดระบบบําบัดนํ�าเสีย 100,000      100,000       100,000           100,000           100,000           ประชาชนได้ใช้ประ มีการจัดการระบบบําบัด กองสาธารณสุขฯ/

ส่งกลิ�นเหม็นในตําบล ในตําบลในเมือง โยชน์จากแหล่งนํ�า นํ�าเสียรวมลดปัญหานํ�า กองช่าง

ในเมือง เน่าเสียในชุมชน

7 ป้องกันการบุกรุกที�สาธารณะ เพื�อป้องกัน/รักษาที� ป้องกันการบุกรุกที� 30,000        30,000         30,000             30,000             30,000             ร้อยละ 90 ของ ที�สาธารณะของชุมชนยัง /สํานักงานปลัด

สาธารณะของแผ่นดิน สาธารณะในเขตตําบล ชุมชน 20 ชุมชน คงอยู่ประชาชนมีจิต กองช่าง

ในเมือง เกิดจิตสํานึกการ สํานึกในการช่วยกันป้องกัน

ป้องกันฯ ที�สาธารณะ

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระกลางบ้านคลองต่างๆ เพื�อสร้างจิตสํานึกในการ ปลูกต้นไม้บริเวณริมสระกลาง 300,000      300,000       300,000           300,000           300,000           ร้อยละ 90 ของ สภาพแวดล้อมได้รับการ สํานักงานปลัด

และริมถนน รักษาฟื�นฟูสภาพแวดล้อม บ้าน คลองต่างๆและริมถนน สภาพแวดล้อม ดูแลให้ดีขึ�น กองสาธารณสุขฯ

ดีขึ�น

9 กําจัดวัชพืชในแหล่งนํ�าทุกหมู่บ้านในเขต เพื�อรักษาทรัพยากร กําจัดผักตบชวา จอก แหน วัชพืช 50,000        50,000         200,000           200,000           200,000           ประชาชนได้ใช้ประ ลํานํ�าสะอาด สามารถ กองสาธารณสุขฯ

อบต.ในเมือง แหล่งนํ�า ในแหล่งนํ�าสาธารณะ โยชน์จากแหล่งนํ�า ใช้ทําการเกษตรได้

งบประมาณและที�ผ่านมา

ที�
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