
 
1.การพฒันา 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 



ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น จากบา้นนายอมร ถึง บา้นนางเสวณีย ์ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก นารีรักษ์ ประชาชนผูใ้ช้ สะดวกปลอดภยั
ปลอดภยั เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนนลาดยาง จากหนองใหญ่ 
ถึง ถนนนิเวศรัตน์ หมูท่ี่ 1สะดวก
ปลอดภยั

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา
และปลอดภยั

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี อบต.หน่วยงาน
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก จากปากทางเขา้หมูบ่า้น ถนนสาย 201 ประชาชนผูใ้ช้ สะดวกปลอดภยั อ่ืนท่ีเก่ียว

ปลอดภยั วดัประชาสามคัคี ถึงหนา้บา้นนายบญุมี เส้นทางสะดวก
เพ่ือนสงคราม ยาว 900 เมตร และปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง จังหวดัชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนลาดยาง หมูท่ี่ 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก แอสฟัตติกส์ จากปากทางเขา้หมูบ่า้น ประชาชนผูใ้ช้ สะดวกปลอดภยั
ปลอดภยั ถนน 202 ถึงหนองใหญ่ ยาว 1,500 เส้นทางสะดวก

 เมตร และปลอดภยั

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ลาดยางแอสฟัสติกส์ปากทางเขา้บา้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก ใหมพ่ฒันา ถนน 201 ประชาชนผูใ้ช้ สะดวกปลอดภยั

ปลอดภยั ถึงวดัประชาสามคัคี เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง จากบา้นนายสมพงษ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก พงษโ์พนทอง ถึงบา้นแมส่มคิด ประชาชนผูใ้ช้ สะดวกปลอดภยั

ปลอดภยั งา้วชยัภูมิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น  ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 2   300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก สายบา้นนายสะอ้ิง ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

ปลอดภยั  เพียงชยัภูมิ ถึงบา้น   เส้นทางสะดวก
นางกาไว  พรหมมณี และปลอดภยั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง จากปากทางเขา้วดั 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก ทุ่งสว่าง หนา้ อบต. ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

ปลอดภยั เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยางทบัเส้นเดิม 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก สายกลางบา้นเช่ือมเขต ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

ปลอดภยั ติดต่อหมูท่ี่ 12 เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั
10 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 2 ทบัถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก คสล.สายรอบบา้น ดา้นตะวนัตก ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั
ปลอดภยั ติดเขต  ม.12 เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั
11 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 3 จาก นางเมง้ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก ซบัพระไวย ์ระยะทาง 6 กิโลเมตร ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั
ปลอดภยั เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
12 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยางจากส่ีแยกวดัเพชร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก พิบลูยถึ์งหนองแปน หมูท่ี่ 3 ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั
ปลอดภยั เส้นทางสะดวก

และปลอดภยั

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง ม.4 สายโนนสาวเอ้ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก ทา่ตะคู-โคกบา้นไทย-อ่างเก็บนํ้า ประชาชนผูใ้ช้ ในการคมนาคม

ปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 4 และคอนกรีต 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก โนนบา้นไทย –บะหวา้ ระยะยาว ประชาชนผูใ้ช้ ในการคมนาคม

ปลอดภยั  3 กม. เส้นทางสะดวก

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสติกสายบา้นหนองหญา้รังกาถึง
บา้นห้วยบง ตาํบลห้วยบง ระยะทาง 7 
กม.

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนลาดยางทางเขา้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก หมูบ่า้น หมู ่5 (สายบา้นหนอง ประชาชนผูใ้ช้ ในการคมนาคม ทางหลวง

ปลอดภยั หญา้รังกาถึงบา้นสร้างแว)้ เส้นทางสะดวก ชนบท

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยางแอสฟัสทติ์กคอนกรีต 7,556,000 7,556,000 7,556,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บความสะดวก อบต.,หน่วยงาน

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก บา้นสร้างแว ้หมู่ท่ี 5 (สายบา้นสร้างแว้ ประชาชนผูใ้ช้ ในการคมนาคม ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปลอดภยั  - บา้นห้วยบงเหนือ) ขนาดกวา้ง เส้นทางสะดวก

6.00 เมตร ยาว 1,675 เมตร   และปลอดภยั
หนา 0.04 เมตร

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนเส้นสร้างแว ้ถึง หนองหญา้รังกา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง จากประตูวดั บา้นซบั
พระไวย ์หมูท่ี่ 6 ไปถึงบา้นมว่งเงาะ 
ตาํบลห้วยบง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนลาดยางแอสฟัสทติ์ก 8,163,000 8,163,000 8,163,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนไดรั้บความสะดวก อบต.,หน่วยงาน

ภายในหมูบ่า้น ทางคมนาคมท่ีสะดวก คอนกรีตบา้นโนนมว่ง หมูท่ี่ 7 ประชาชนผูใ้ช้ ในการคมนาคม ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปลอดภยั (สายโนนมว่ง – บา้นโนนแดง เส้นทางสะดวก

ตาํบลบุง่คลา้) กวา้ง 6 เมตร ยาว และปลอดภยั
1,924 เมตร หนา0.04 เมตร

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยางภายในหมูบ่า้น           ทบั
คอนกรีตท่ีชาํรุด ยาว 2,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 7เดิมเป็นถนนลูกรัง
 จากบา้นนายเอกฤทธ์ิ ถึงบา้นผือ หมูท่ี่
 16 ตาํบลกุดตุม้ ระยะทางยาว 1,500 
เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

6



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
23 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนลาดยางจากบา้น 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบจ.ชยัภูมิ

ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี นายฉตัรชยั สุนนท ์ถึงบา้นโนนแดง ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั อบต.โพนทอง
สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก อบต.นาเสียว

และปลอดภยั

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี เส้นซบัมว่ง-ภูแฝด ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนนลาดยางจากถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี 201-ซบัมว่ง ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 8จากซบัมว่งถึง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี  ไทรงามไปเช่ือมทางข้ึนเก็งกอโจด ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

7



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนแอสฟัสติก หมูท่ี่ 8 จากบา้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี นางเปล้ือง ถึงส่ีแยกโรงเรียน ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนแอสฟัสทติ์ก หมูท่ี่ 12 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี จากสามแยกหนา้บา้น ธนภทัร ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั แกว้เมืองนอ้ย ถึงรอยต่อเขตเทศบาล เส้นทางสะดวก
ยาวประมาณ 2,000 ม. และปลอดภยั

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลาดยาง หมูท่ี่ 12 จากหนา้บา้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี นางวราวลัย ์ถึง ห้วยดินแดง ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนแอสฟัสติก จากบา้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ส่วนโยธา
ภายในหมูบ่า้น เส้นทางคมนาคมท่ี นางประทมุพร เช่ือถือ ถึงบา้น ประชาชนผูใ้ช้ ท่ีสะดวกปลอดภยั

สะดวกปลอดภยั นางประทมุทอง ฝางชยัภูมิ เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้งถนน คสล.ทางเขา้นานายฉวี 
พทุธชาลี หมูท่ี่ 1

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

2 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.จากนาแมม่ะลิ คุม้ไข่นํ้า ถึง
 บา้นหนองกา หมูท่ี่ 4, 9,10

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

3 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ร้านก๋วยเต๋ียว ไก่มะระ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.บา้นนายสมพร  ใกลด่้าน
กลาง หมูท่ี่ 1 ยาว 150 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

5 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1 จากบา้นนางมณี 
ศรีกรินทร์กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 100 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

6 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1 จากบา้นนายอดิ
ศกัด์ิ ประสานเช้ือ ถึง หนองใหญ่

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ซอยบา้นนาย สุลกัษณ์ ฐาน
วิสยั กวา้ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

8 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.ต่อจากบา้นนายสุทดั    ชืด
นอก ถึงคลองส่งนํ้าลงห้วยดินแดง 80 
เมตร  และทาํทาํนบกั้นนํ้า

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

9 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

 ถนนคสล. หมู ่1ซอยสุขสวสัด์ิ จาก
บา้นนายวิบลูย ์เพชรพงศ ์ ถึงสะพาน
กลางทุง่ ยาว 600 เมตร 

1,320,000
อบต.

1,320,000
อบต.

1,320,000
อบต.

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา
อบต.รอบเมือง

10 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ซอยหลงั อบต.ถึงบา้นนาง
มะลิคุม้ไข่นํ้า ยาว 300 เมตร  กวา้ง 4  
เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ซอยบา้นนางชยัศรี ราช
มะโรงถึงบา้นนายบญุมี เพ่ือนสงคราม 
 ยาว 100 เมตร กวา้ง 4 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

12 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 (สาย
เช่ือมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 201)
 ตาํบลโพนทอง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ  กวา้ง  4. เมตร  ยาว 19 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางลูกรังลงตาม
สภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีดาํเนินการไม่
นอ้ยกว่า 76 ตารางเมตร  และมี
ปริมาตรคอนกรีตไมต่ ํ่ากว่า 11.40 
ลูกบาศกเ์มตร (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

410,000 410,000 410,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

12



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

13 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. ซอยเขา้บา้นนายสมจิตร 
ศาลาศกัด์ิ กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

14 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1 ซอยตามุย่ อุทิศ 
เป็นโครงการต่อเน่ือง ยาว 30 เมตร 
กวา้ง 3.5 เมตร

40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

15 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 1 ซอยขา้งศูนยก์าร
เรียนรู้ หมูท่ี่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

81,000 81,000 81,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

16 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 1 ซอยขา้งบา้น  อ.
ศุภชยั สมรรถชยั กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร

142,000 142,000 142,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

13



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

17 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 2 ซอยบา้นนายอุดร 
เพียงชยัภูมิ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 38.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

73,000 73,000 73,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

18 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(ช่วงท่ี 1 จากหนา้บา้นครูเมิล ถึงร้าน
ซ่อมบา้นนาย สายณัห์ บญุพนัธ์) (ช่วง
ท่ี 2 ร้านซ่อมบา้นนายสายณัห์ ถึงแยก
ไปวดัทุง่สว่าง ) หมูท่ี่ 2

232,000 232,000 232,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

19 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 3 จากนานายประวติั 
ถึงนานายสุพจน์  สิงห์วงศ์

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

20 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 3 จากบา้นนางดชัณีย์
 ขาํหินตั้ง ถึง บา้นนายสมพงษ ์เติมชีพ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

14



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

21 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 3 ซอยบา้นนายสุริยะ
 ชูเดช ถึง วดัเพชรพิบรูณ์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

22 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 3 สายแยกหนองบวั 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

23 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 3 ซอยบา้นนายบญุ
ธรรม  เติมชีพ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

29,000 29,000 29,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

15



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

24 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.หมูท่ี่ 4จากบา้นนายสมจิตร 
ลน้เหลือ ถึงบา้นนางหนูเพลิน พรภิ
ภทัร กวา้ง 3 เมตร ยาว 18 เมตร

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

25 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล. หมูท่ี่ 4 เช่ือมหนองใหญ่ถึง
บา้นหนองหญา้รังกา

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

26 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 4 บา้นนางจนัใส ยิม้
เสง่ียม กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 4 บา้นนายอุทร         
 ทา่หวา้  ยาว 50 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

28 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 4 สายขา้งหนองคู 
ช่วงท่ี 3 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 62.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

29 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 5 จากหมูบ่า้นถึงอ่าง
ลบัมีด

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

30 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 เช่ือมต่อระหว่าง
ตาํบลโพนทอง ไปตาํบลห้วยบง ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดาํเนินการไมน่อ้ยกว่า 7,000 ตาราง
เมตร และปริมาตรคอนกรีตไมต่ ํ่ากว่า 
1,050 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการจาํนวน 1 ป้าย

3,920,000 3,920,000 3,920,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

31 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

 ถนน คสล.สายรอบหมูบ่า้น  หมูท่ี่  5  
ระยะทาง 1 กม.

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 5 สายไปวดัสร้างแว ้
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

33 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 5 สายไปวดัสร้างแว ้
ช่วงท่ี 3 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

34 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 6 จากบา้นนาย
ประมวล คบบณัทิตย ์ ถึงบา้นนายเก
ดิษฐ์  หวะสุวรรณ กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

35 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมูท่ี่ 6 จาก
บา้นนายอินตองถึงสาํนกัสงฆน์าทราย
ระยะทาง 200 เมตร

500,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ร้อยละ 60 ของประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

36 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 6 จากซบัพระไวย ์ รี
สอร์ท ถึง บา้นนางบษุบา วรรณพงษ์

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ร้อยละ 60 ของประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภยั

อบต./อบจ.

37 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่6จากบา้นซบัพระ ไวย์
ไปบา้นซบัมว่ง จากบา้นทองปน ทาง
ชยัภูมิ ถึงถนน คสล.มาจากซบัมว่ง 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

2,694,000 2,694,000 2,694,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

20 ครัวเรือนไดรั้บ
ผลประโยชน์

อบต./อบจ.

38 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.หมูท่ี่ 6 บา้นนายสายสญัญา 
 ปัจโต ถึงบา้นนายสุพล ยอดขาํ 
ระยะทาง 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

20 ครัวเรือนไดรั้บ
ผลประโยชน์

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

20



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

39 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

รอบหมูบ่า้นจากบา้นนายบญุเพง็ จาํ
พนัธ์ ถึง บา้นนางอมร ทบัปิง หมูท่ี่ 6

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

40 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากบา้นนายสุภชยั การสูง ถึง บา้น
นายสุพล ยอดขาํ สายออกบา้นนางเมง้
 หมูท่ี่ 6

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

41 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.ในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 6 จาก
หนา้วดัถึงหนา้เมรุ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

42 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 6 สายบา้นนายบญุ
เพง็  จาํพนัธ์ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

43 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซอยบา้นนายกองหนุน ดียางหวาย หมู่
ท่ี 6 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร

309,000 309,000 309,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

44 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายใน หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 7 เขา้หนองผีหลอก   
มาจากเวทีการประชุมประชาคม

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

45 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 7 (สายขา้งศาลา
เอนกประสงค ์ถึงหนองไมต้าย)
ตาํบลโพนทอง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ   กวา้ง 5 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังลงตาม
สภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีดาํเนินการไม่
นอ้ยกว่า 190 ตารางเมตร และมี
ปริมาตรคอนกรีตไมต่ ํ่ากว่า  28.50 
ลูกบาศกเ์มตร   (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 7 ทางเขา้
หนองผีหลอก

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

47 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้าง คสล.หมูท่ี่ 7 ตั้งแต่นานายวี
พจน์ พิกุล ถึง หนา้บา้นนางยพุา      ลา
ตพาน

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

48 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 7 จากทางแยกโนน
กกจิกถึงวดัโนนมว่ง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

49 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ขยายถนน คสล.หมูท่ี่ 7 จากหมูบ่า้น 
ถึงวดัโนนมว่ง  โดยขยายทางวางทอ่
ระบายนํ้า ตามจุดต่าง ๆ เพ่ิม 3 จุด

- 400,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.รอบหนองไมต้าย หมูท่ี่ 7 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,120,000 1,120,000 1,120,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 7หนา้บา้นนายฉตัร
ชยั สุนนท ์ขนานดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

52 เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

สายไปวดัโนนกระยอม บา้นโนนมว่ง
 หมูท่ี่ 7 กวา้ง 3.00 ยาว 147,000

99,000 99,000 99,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

53 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 8 จากส่ีแยกหลงั
โรงเรียน ถึง ท่ีนานายแสงจนัทร์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

54 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 8  จากบา้น
นายเซ่ียมเส้นขา้งโรงเรียน

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

55 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน ค.ส.ล.หมูท่ี่ 8 ระยะทาง    100 ม.
 ซ่อมทาง 700 เมตร บา้นนายเสาร์ ถึง
ท่ีดินนายเด่นดวง

700,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

56 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.เส้นท่ีตดัใหม ่หมูท่ี่ 8 หนา้
บา้นนางสมหวงั ถึงท่ี  นางหนูสน 
กวา้ง 4 เมตร ยาว    70 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

57 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.หมูท่ี่ 8จากถนนซบัมว่ง -ภู
แฝด ไปบา้นนายประมวล วดัชยัภูมิยาว
  100 ม.มาจากเวทีการประชุมประชาคม

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

58 เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีต

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ช่วงท่ี 1 (สายจากหนา้บา้นเทิดไท ้ถึง 
ศาลาบริการประชาชน) ช่วงท่ี 2 (จาก
หนา้โรงเรียนบา้นซบัมว่ง ไปสถาน
ท่ีตั้งระบบผลิตนํ้าประปาหมูบ่า้น) หมู่
ท่ี  8

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 8 ซอยขา้งโรงเรียน
บา้นซบัมว่ง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

98,000 98,000 98,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึน

ส่วนโยธา

60 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 9จากทางลาดยาง
สระโนนสาวเอ ้ถึง หนา้บา้นนางลาํ
เดียง บญุโยธา กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

61 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 9จากอู่ดีเลิศ ถึง นา
นายทองสุข ดวงมณี กวา้ง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

62 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนคสล.หมูท่ี่ 9 ติดถนนลาดยาง  นา
พอ่สุทิน สายศรี ถึง นานายสุวรรณ คง
สูงเนิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 1000 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

63 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 9 จากถนนลาดยางถึง
บา้นนางละมลุ ศรีจาํปา กวา้ง 3เมตร 
ยาว 60 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

64 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 9 จากบา้นนายสมชาย
 ดงทอง ถึงบา้นนายสุระ ช่างคูณ กวา้ง
 3  ม.  ยาว 30 ม.

- 50,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

65 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 9 สายหนา้ร้านขนม
ปัง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

66 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 9 สายบา้นนางลาํ
เดียง  บญุโยธา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

74,000 74,000 74,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

67 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 9 (จากหนา้บา้นนาง
สุภาพ ลองจาํนงค ์ถึง หนา้บา้นนาง
สิมมรา แสนบญุ) กวา้ง 1.00 เมตร ยาว
 130.00ตารางเมตร

117,000 117,000 117,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

67 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากทางเขา้โนนสาวเอโ้ฮมเสตยถึ์งนา
นายพรมมา  กองจนัทร์ประมาณ 700 
มกวา้ง 3 ม

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

68 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 10 จากบา้น
นายบญุโฮม กองจนัทร์ถึงหนองไข่ผาํ
 หมูท่ี่ 10

200,000- 200,000- 200,000- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

69 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 10 จากบา้นนาง    วริ
นทร์ ถึง บา้นนายวีรชาติ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

70 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 10 จากบา้นนายสุข
สนัต ์สมานเพ่ือน

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

71 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 10 เส้นหลงัโรงเรียน
หนองหญา้รังกาตลอดสาย

126,000 126,000 126,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

72 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 10 ซอยนาเจริญ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

73 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 10จากบา้นนางแสง
ทอง ลน้เหลือ ถึง บา้นนางประภสัสร 
บงัเกิดผล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

74 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. บา้นนางศตพร   ภูผาลี ถึง
บา้นนางสมคิด ฐานวิเศษ หมูท่ี่ 10

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

75 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 10  บริเวณ
หลงัโรงเรียน ทางบา้นนายอดุลย ์เท่ียง
ธรรม

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

76 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากหนองมว่ง ถึง วดัหนองไผล่อ้ม 
หมูท่ี่ 10 ยาว 1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

77 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากบา้นนางคาํหลุน ถึง บา้นนายสง่า 
หมูท่ี่ 10

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

78 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนขา้งสุสาน ถึง หนองมว่ง หมูท่ี่ 10 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

79 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากบา้นนายไพฑูรย ์ลองจาํนงค ์ถึง 
คลองนํ้าสาธารณะ นานายสุขสนัต ์
สมานเพ่ือน หมูท่ี่ 10

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

80 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซอยบา้นนายจกักรี จาํพนัธ์ กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 63.00 เมตร หมูท่ี่ 10

121,000 121,000 121,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

81 ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอ่
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากหนา้อู่สาํเริง ถึง หนา้บา้นนางชลดา
 จาํพนัธ์ ขยายถนนขนาดผิวจราจร
กวา้ง 1.30 - 3.00 เมตร ยาว 107.10 
เมตร พร้อมเสริมบอ่นํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 * 1.20 เมตร จาํนวน 
1 บอ่ หมูท่ี่ 10

167,000 167,000 167,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

82 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

 ถนน คสล.หมูท่ี่  11  เช่ือมนางเมง้ ถึง
บา้นหนองหญา้รังกา จากนานายสงัคม
 ธงทอง  (ซอยตน้ตาล) กวา้ง 3 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

83 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 11 สายหนองหญา้
ขา้วนก ( นานายสวย ศรีจาํปา )

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

84 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมู ่11 จากโสกดินแดง –
บะหวา้ กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

85 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 11 ซอยตน้ตาลช่วงท่ี 
2 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

86 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซอยตรงขา้มศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
นางเมง้ ช่วงท่ี 4 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร  หมูท่ี่ 11

78,000 78,000 78,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

87 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 12ซอยหนา้บา้นนาย
อรุณ บญุเจิด ถึงบา้น   น.ส.สุมาลี เวท
ยากร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

88 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 12 ซอยบา้นนาง
กุหลาบ พานทอง ถึงบา้นนายหนูเกตุ 
ปรางคช์ยัภูมิ  กวา้ง 3  เมตร ยาว 14 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ลงตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ี
ดาํเนินการไมน่อ้ยกว่า 42 ตารางเมตร 
และมีปริมาตรคอนกรีตไมต่ ํ่ากว่า 6.30
 ลูกบาศกเ์มตร (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

23,000 23,000 23,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

89 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

 เททบัถนนคสล.หมูท่ี่ 12 จากทางเขา้
วดัหนา้บา้นนางหนูเรือนประสานพนัธ์
 ถึงบา้นนางวิภารัตน์     ฐิติกรกุล มา
จากเวทีการประชุมประชาคม

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

90 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนน คสล.หมูท่ี่ 12จากหนา้
บา้นนางพมุมา ขนุพรหมถึงหนา้วดัทุง่
สว่างบา้นโพนทอง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

91 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ร่องระบายนํ้าแบบมีฝาปิด-เปิด (โครง
เหล็ก) จากหนา้บา้นนางประทมุพร 
เช่ือถือ ถึงหนา้บา้นนางพิศมยั เทพสิทธิ

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

92 ถนน คสล .ภายใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.หมูท่ี่ 12 จากบา้นนางยวง 
คงชยั กวา้ง 3 เมตร ยาว 60  เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

93 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12  
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในตาํบลโพน
ทองทั้ง 12 หมูบ่า้น

335,606 335,606 335,606 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

94 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12  
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซอยขา้งบา้นนายขนุ ละมนุเมือง หมูท่ี่ 
12 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

58,000 58,000 58,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

95 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ทั้ง 12  
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. หมูท่ี่ 12 ซอยบา้นนาง
สาํเภา มาลาเหลือง กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

37



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ยกร่องพนูดินตดัถนนใหมบ่า้นใหม่
พฒันาหมูท่ี่ 1 บา้นนายอดิศกัด ์ 
ประสานเช้ือ  ถึงหนองใหญ่ ยาว 1,000 
เมตร กวา้ง  5 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

2 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังจากนานายทองจนัทร์    
ดวงกนัทร ถึง นานางมะลิ คุม้ไข่นํ้า

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

3 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังขา้งศูนยเ์รียนรู้  ยาว 50 เมตร
  กวา้ง  5  เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

4 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ยกร่องพนูดินถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร หมูท่ี่ 1 ท่ีนานายฉวี     
พทุธชาลี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ยกร่องพนูดินหมูท่ี่ 1 ลาํเหมือง
สาธารณะประโยชน์ จากนานางศรีไพร
 วิภาทานงั ถึงบา้นนางสมคิด   งา้ว
ชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

6 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(สายหลงัค่ายลูกเสือภกัดีชุมพล) บา้น
ใหมพ่ฒันา  หมูท่ี่ 1 กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร

7,500 7,500 7,500 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

7 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 2 สายนานายธวชั 
บญุรอด กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

8 ขอเพ่ิมลูกรังคลองนํ้า
ฝ่ังตะวนัตกหมูบ่า้น
เช่ือมกบัหมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากคลองนํ้าฝ่ังตะวนัตกหมูบ่า้นเช่ือม
กบัหมูท่ี่ 12

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง จากนานายประวติั          
เตง็ชยัภูมิ  ยาวประมาณ  200  เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

10 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรังไปพ้ืนท่ีการเกษตร 
(สายสุมหวั) บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 3 กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 2,940 เมตร

331,000 331,000 331,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

11 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ลงลูกรัง หมูท่ี่ 4 หนา้ศูนยป์ฏิบติัธรรม
 หลวงพอ่ศรีเทพ ตดัไป ถนนดาํไป
บา้นสร้างแว ้ยาวประมาณ 150 เมตร

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

12 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมูท่ี่ 4,9,10 
ยาว  5 กม.(นานายบญุมี        โสโพธ์ิ
ทอง –บา้นนายทองใบลองจาํนง)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ขยายทางอดับดลูกรัง หมูท่ี่ 4 จากนา
นายบรรจงสายผ่ึงถึงนานายบญุเฮียง    
จาํพนัธ์ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

14 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

นานายสมจิตร ดงัโพนทอง ถึง นานาย
สกุล ง้ิวชยัภูมิ

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

15 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

นานายสุดใจ นารีรักษ ์ถึง นานาย
บรรจง โชคดี

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

16 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

สายจากนานายบญุมี โสโพธ์ิทอง ถึง 
นานายทองเคลือบ เกาะมว่งหมู ่หมูท่ี่ 4
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร

203,000 203,000 203,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(สายทา่ตะคู ถึง อ่างเก็บนํ้าหินลบัมีด 
ช่วงปลาย) หมท่ีู 4 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 800 เมตร

114,000 114,000 114,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(สายจากนานายบญุโฮม ดวงมณี) หมูท่ี่
 4 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1000 เมตร

149,000 149,000 149,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

19 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง -หินคลุก หมูท่ี่ 5 จาก
ทางเขา้บา้นครูถนอม ไปวดัจาํปีกลาง 
ออ้มออกมาสายแยกนานางลี  ศรีรักษ ์
ยาวประมาณ  3  กม.

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

20 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 6  จากซอย
ขา้งซบัพระไวยรี์สอร์ท ถึง บา้นนาง
บษุบา วรรณพงศ ์ ระยะทาง 300  เมตร

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
21 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่  6  ซอยหนา้
บา้นนายหนูแดง  เอกวุธ ถึงห้วยหิน
แตก ระยะทาง  1,000  เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

22 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 6 ซอยบา้น
นายบรรพต ตุลยากรณ์  ยาว  200 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

23 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังหมูท่ี่ 6จากบา้นนายเรียม 
กลา้แท ้ถึงถนนซบัพระไวยถึ์งบา้นนาง
เมง้

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

24 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี่ 6 เส้นทาง
จากบา้นนายกองหนุน  ดียางหวาย ถึง
ทางหลวง 201 ระยะทาง 3 กม. 
เส้นทางไปเตาเผาขยะ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากโนนมว่ง        
  ถึงชีลอง ระยะทาง 4  กม.

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

26 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ยกร่องพนูดินจากนาหมอแว ้           
ถึงชีลอง (ลาํปะทาวชีลอง)

370,000 370,000 370,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

27 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 7 สายเขตติดต่อเขต
เทศบาลลงไปหนองอีตูล้าํห้วยชีลอง
ถนนลูกรังยกร่อง กวา้ง  400 เมตร ยาว
 800 เมตร

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

28 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ลอ้มรอบหนองผีหลอก หมูท่ี่ 7 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่ยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 8 เส้นซบั
มว่ง ถึงภูรัง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

30 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 8 เส้นซบั
มว่ง ถึงภูรัง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

31 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังหมูท่ี่ 8 แยกซบัมว่ง-ภูแฝด 
ถึงจุดทาํบญุยอดนํ้า

370,000 370,000 370,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

32 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังหมูท่ี่ 8 จากทางแยกถนน
ซบัมว่ง ไปภูแฝดเขา้เก้ิงกอโจด

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

33 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง - หินคลุก.เส้นซบัมว่ง-ไป
ไทรงาม-ไปศาลปู่ ตา

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

34 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

บา้นนายวิสุทธิ-เช่ือมบา้นมว่งเงาะ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

35 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังจากบา้นนายเสาร์-ถึงวดัภูรัง 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

36 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมูท่ี่ 8 เส้น
เช่ือมแยกเมรุ-เส้นเช่ือมมว่งเงาะ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(สายขา้งบา้นเทิดไทถึ้งถนนลาดยาง) 
หมูท่ี่ 8 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,400 
เมตร

147,000 147,000 147,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

38 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

จากท่ีนานางแสงจนัทร์ ถึง ท่ีนานายรุ่ง
 ร่ืนกล่ิน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

39 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง –หินคลุกบา้นหนองหญา้
รังกาหมู ่ 9 จากอู่ดีเลิส ถึง นานายทอง
สุข กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000ม.

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

40 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูก หมูท่ี่ 9 รังติดโนนสาวเอ ้ถึง 
นานายพรมมา กองจนัทร์ กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 800 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

41 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังหมูท่ี่ 9 ติดสนามแข่งรถ ถึง
 นานางกุหลาบ ดงัชยัภูมิ กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 1000 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

42 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 9จากนานางสุภาพ ถึง
 นานายขาว วงษรั์ตน์ กวา้ง 4 เมตร ยาว
 1000 เมตร

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

43 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 9 ติดคลองอิสานเขียว
 ถึง นานายสุบิน ดงทอง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1000 เมตร

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

47



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

44 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 จากบา้นนาย
ไพฑูรย ์ถึง คลองเหมืองสาธารณะ

200,000- 200,000- 200,000- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

45 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 9 จากทางเขา้
สนามแข่งรถโนนสาวเอ ้ถึงนานาง
กุหลาบ ดงัชยัภูมิ กวา้ง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

46 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุง ขยายถนนลูกรัง  หมูท่ี่ 9จาก
สนามแข่งรถโนนสาวเอ ้ถึงนานายโส
วิทย ์เพง็ทา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

47 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 9โซนนาคึมส่ีแยก ถึง
 นานางหอมแพง ดวงเงินกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

48



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง หมูท่ี่ 9 จากนานายบรรจง 
ถึง นานายเก้ิน ศรีรังกา กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

49 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

เส้นทางตะวนัออก ศูนย ์SML หมูท่ี่ 9 
จากถนนลาดยาง ถึง สวนนายสมเกรี
ยติ ลองจาํนงค ์150 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

50 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง-หินคลุก ติดถนนลาดยาง
นานายสมบรูณ์ ดงัชยัภูมิ ถึง นานาย
ไพรรัตน์ กองจนัทร์ จุดชนถนนสาย
บา้นหนองไผล่อ้ม

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

(สายนาคลึม) หมูท่ี่ 9 กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 2240 เมตร

250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

49



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

52 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 10จากปาก
ซอยนาเจริญ ถึงนานายบญุศรี ยาว 200 
เมตร

70,000- 70,000- 70,000- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

53 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง ซอยบา้นนางคาํหลุนถึง
บา้นนางสง่า

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

54 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังบา้นนางเมง้  ม.11จาก
หนองสาธารณะโสกดินแดงเช่ือมบา้น
หนองหญา้รังกา ออกโนนสาวเอ ้ยาว 3
 กม.

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

55 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังบา้นนางเมง้  ม.11จากซอย
บา้นนายไพรัตน์ ธงทอง ถึง นานางสุ
ทิน แกว้คอนไทย

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

50



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

56 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรังบา้นนางเมง้  ม.11จากนา
นางอาํนวย จวงเงิน ถึง นานายทอง 
เติมผล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

57 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

สายจากนานายอาํนวย จวงเงิน ถึง นา
นายบญุ ประทมุถ่ิน และนานายทอง 
เติมผล หมูท่ี่ 11

153,000 153,000 153,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

58 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ถนนลูกรัง –หินคลุกทกุหมูบ่า้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

59 ถนนลูกรัง –หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่  12 จากนา
นางอาํนวย  อภยั (ลาํห้วยปะทาว) ถึง
นานางสมพร  พิงชยัภูมิ (ลาํห้วยชีลอง)
 กวา้ง 4  เมตร ยาวประมาณ  1 กม.

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

60 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั

ยกร่องพนูดิน จากทางเขา้บา้นครู
ถนอมตว้งตะกัว่ถึงวดัจาํปีกลาง          
ออ้มมาสายแยกนานางลี  ศรีรักษ ์และ
ทางเขา้พ้ืนท่ีการเกษตรนานายเหลือ
บา้นยางบง ถึงนานางมะลิวรรณ รัด
หินลาด

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

61 ถนนลูกรังลงสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรภายใน
ตาํบลโพนทอง

เพ่ือสะดวกในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ยกร่องพนูดิน จากบา้นนายเรียม      
กลา้แท ้หมูท่ี่ 6 ถึงถนนนางเมง้-ซบั
พระไวย์

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนไดรั้บความสะดวก
ในการขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

ส่วนโยธา

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในตาํบลโพนทอง

เพ่ือสะดวกในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้ง 12 หมูบ่า้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

63 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในตาํบลโพนทอง

เพ่ือสะดวกในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

(สายโรงยาเส้นถึงหนองสระ) หมูท่ี่ 12
 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 740 เมตร

92,000 92,000 92,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

52



ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าพร้อมขยายถนน
ทางเขา้หมูบ่า้นใหมพ่ฒันาคุม้ยอดมาลยั

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

2 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรีตซอย
ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ หมูท่ี่ 1

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

3 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรีตซอย
บา้นนางสุภาพร ตราเงิน ถึงบา้นนาย
ไกรฤกษ ์ หมูท่ี่ 1

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ระบายนํ้าพร้อมถนนคอนกรีตซอย
ตรงขา้มคาร์แคร์ หมูท่ี่ 1

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทาํร่องระบายนํ้าสายตะวนัตกหมูบ่า้น
โพนทอง หมูท่ี่ 2 จนถึงเขตหมูท่ี่ 12

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าแบบมีฝาปิด-เปิด (โครง
เหล็ก) จากหนา้บา้นนาง สุพิศ แกว้
เมืองนอ้ย ถึงหนา้บา้นนาย โภคา   หมู่
พรหมมา หมูท่ี่ 2

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

7 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า  จากถนนสาย 202       
ถึงหนา้บา้นอาจารยป้์อมซอยหนองบอ่
 หมูท่ี่ 2

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

8 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าสายบา้น นายอาทิตย ์
ประสานพนัธ์ ถึงสระนํ้าสาธารณะ
หนองฉิม หมูท่ี่ 2

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้า จากปากทางบา้น
ปลดัวรวิทย ์ หมูท่ี่ 2

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

10 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 2จากหนา้บา้นนาง
วราภรณ์ พวงประโคนถึงหนา้บา้น
นางสมหวงัถ่ินสมบรูณ์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 2 ฝ่ังตะวนัตก
หมูบ่า้น จากถนนใหญ่ท่ีของนายวรวิทย์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

12 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทาํร่องระบายนํ้าบา้นนางทองมา  
ปรางชยัภูมิ ลงร่องเหมืองทิศตะวนัตก
หมูบ่า้น

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

13 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 2 จากหนา้บา้น
นางสอ้ิง หวะสุวรรณ ถึงปากซอยหนา้
บา้นแมส่มจิตร ประสานเมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

14 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าจากหนา้บา้น นางระบวบ
 ภูวญาณ จนสุดซอย

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

15 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทางระบายนํ้าคลองดาดระบายนํ้าฝ่ัง
ตะวนัตกหมูท่ี่ 2 เช่ือมกบัหมูท่ี่ 12

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 ทาํร่องระบายนํ้า ประชาชนมีร่องระบายนํ้า
เสียท่ีสะอาด

ทาํร่องระบายนํ้าท่ียงัไมเ่สร็จซอย 
บา้นนางศิริเนตร พิมพโ์นนทอง ถึง 
บา้น ดต.ปัญญาศกัด์ิ ศิริมลูลงทอ่
ระบายนํ้าลาํเหมือง ฝ่ังตะวนัตกหมูบ่า้น

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีร่องระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะอาด

ส่วนโยธา

17 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 2 จากปากทาง
หลวง 202  เขา้โนนก่าม  ยาว 400 เมตร

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

18 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 2จากบา้นจาก
บา้นนาง  สุพิศ กระเซ็นถึงบา้นนาย
วรวิทย ์หวะสุวรรณ (สายบา้นแม่
ประเสริฐวงศษ์า)

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

19 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้บา้น      
 นางพชัรินทร์ ลองจาํนงค ์ถึง บา้น
นายสมศกัด์ิ ดงัชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้วดั ถึง 
บา้นรองสุทิน สุวรรณพิมล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

21 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้บา้นนาง
อุไร หิรัญมลู ถึง หนา้บา้นนายไข ธง
ทอง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

22 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้บา้นนาง
ทองอั้ว ทางชยัภูมิ ถึง สระหนองแปน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

23 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้บา้นนาย
สมดี ถึง หนา้บา้นนายบญุมา ธงภกัด์ิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3 จากหนา้บา้น
นางสาว     สุวารี พวงจนัทร์ ถึง หนา้
บา้นนายบญุมา ธงภกัด์ิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้บา้นนาง
กาหลง ถนอมพนัธ์  ถึงบา้นนางแสง
เดือน คุณฉนวน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

26 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 3 จากบา้นนายแดง
  คาดทะเล ถึงบา้นนางอรวรรณ  แสน
สระ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

27 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหนา้วดั  ถึง ม.11 หนา้วดั
 ถึงบา้นพอ่สมควร

400,000- 400,000 400,000- ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

28 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 3 จากบา้นนายบญุ
ธรรม  เติมชีพ  ถึงบา้นนายสมพงษ ์
เติมชีพ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

29 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากหนา้วดัถึง
บา้นนายสมพงษ ์ชืดนอก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

30 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าหมูท่ี่ 3 บา้นนางเมง้
ซบัพระไวย ์บริเวณสามแยกนานาง
บญุลือ ตาปราบ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

58



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 3 จากหนา้บา้น
นายประวติัสมทิพย ์ถึงบา้นนายบญุมี 
ใสอีเมง้

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

32 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้า หมูท่ี่ 3 จากนา  
นายกองพนัธ์ ถึงนานางบญุลือ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

33 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 3 จากสายขา้งวดั
ถึงบา้นนายธาํรงค ์คาํศรี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

34 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากบา้น
นายศรชยั นาคริน ถึงหนา้วดัยาว 50 
เมตร มาจากเวทีการประชุมประชาคม

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

35 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากบา้นนาย
สุริยะ ชูเดช ถึงวดัเพชรพิบลูย์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

36 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าจากบอ่หินลงสู่หนอง
อีเมง้ท่ีถนนตดัใหม่

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

37 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าจากนานางสาํเร็จ พวง
จนัทร์ ลงนานายประวติ เตง็ชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

38 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าซอยบา้นนายศุภชยั ประ
ดิฐจา ถึง สระหนองแปน

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

39 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าหมูท่ี่ 4 จากบา้นนาง
ทองมา บตุรดี ถึง นานางบวั ดงทอง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

40 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรีต หมูท่ี่ 4จาก
บา้นนางพนั ศรีวงษช์ยัถึง บา้นนางบญุ
 โสโพธ์ิทอง กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึก 0.50 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

41 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรีต หมูท่ี่ 4 จากส่ี
แยกบา้นนายชชัวาล ศรีจาํปา ถึงบา้น
นายถาวร จาํพนัธ์

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

42 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ระบายนํ้า หมูท่ี่ 4 จากหนา้บา้น
นายสนิท ใจบญุ ถึงบา้นนายชานนท ์
บตุรดี  ยาว 60 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

43 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 4จากบา้นนายบญุ
กอง  ดงัโพนทอง  ถึงนานางจาํปี ชนะ
นอ้ย ยาวประมาณ  150  เมตร

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

44 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 
จากหนา้บา้นนายบญุกอง ศรีวงษช์ยั ถึง
 หนา้บา้นนายอินตา ลองจาํนงค์

128,000 128,000 128,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

45 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

บา้นนางสมพร ดงทอง ถึง นายละมยั 
ดงัชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

61



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

บา้นนายเลิศ ช่างคุณ ถึง หนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

47 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ส่งนํ้าจากหินลบัมีดไป สร้างแว ้หมู่
 ท่ี 5

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

48 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 จาํนวน 15 
ครัวเรือน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

49 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 5 จากบา้นนายบญุ
กอง ดงัโพนทอง ลงสู่บอ่สาธารณะ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

50 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 6 จากหนา้
โรงเรียนไปจนถึงบา้นนายกองหนุน ดี
ยางหวายทั้ง 2 ฝ่ัง  (สายฝ่ังตะวนัออก) 
 ยาว  200  เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

62



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

51 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 6 จากบา้นนาย
บรรจง พลอยงูเหลือม ไปถึงบา้นนาย
บญุเพง็  จาํพนัธ์ ทั้ง 2 ฝ่ัง ยาว 350 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

52 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

เพ่ิมทอ่ระบายนํ้าขา้มถนนระหว่างนา
นางประนอม ลือชา นานายฉตัรชยั สุ
นนท ์นานางละมอ่ม  พงษส์วสัด์ิ

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

53 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 7     
จากบา้นนายธีระพงษ ์ประสานเนตร 
ถึงห้วยดินแดง ขนาด 60 x 100 
ระยะทาง 500  เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

54 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 7จากสามแยกบา้น
นายธีระพงษ ์โนราช ถึงสามแยกบา้น
นางมาลีลา

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

63



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

55 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้นโนนมว่งหมู ่7 จากสามแยก
บา้นนายไอศูรย ์พวงมาลยัถึงบา้น นส.
บาํเหน็จ  ชูสกุล ระยะทาง 300 เมตร

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

56 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่า้นโนน
มว่งหมูท่ี่ 7 สีแยกบา้นนางจีราพร บญุ
จิตรถึงส่ีแยกบา้นนายธีระพงษ ์
ประสานเนตร ระยะทาง 800 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

57 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าในหมูบ่า้นโนน
มว่งหมูท่ี่ 7 จากส่ีแยกบา้นนายบญุชู สุ
นนทถึ์งสามแยกบา้นนางรําพรรณ   
ชุมตรีนอก  ระยะทาง 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

58 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 7 จากบา้นนาย
จนัทร์  บญุนา-นายใจ สรวงนอก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

64



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากหนา้บา้น
พอ่สหสั พงษช์ยัภูมิตลอดแนวถึงห้วย
ดินแดง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

60 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากหนา้บา้นพอ่
ไสว พิกุล ถึง หนา้บา้นพอ่ธีรพงษ ์โน
ราช ติดกบัหมูท่ี่ 12

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

61 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทอ่ระบายนํ้าหมูท่ี่ 7ขา้มถนนหนา้บา้น
นายบญุพร้อม วงศษ์า

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

62 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้ามูท่ี่ 7หนา้บา้น น.ส.วิภา
วรรณ มาโพนทอง ตลอดแนวถึงหนา้
บา้นนางกองแกว้ ชยันรินทร์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

63 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7 ขา้มหนา้บา้น
นายบญุร่วม แตงชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

65



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

64 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากหนา้บา้นนาย
อุทิศ สายศรี ถึง หนา้บา้นนางนงลกัษณ์
 คลา้จตุรัส

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

65 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากหนา้บา้นนาง
พรรณี ใจสงบ ถึง หนา้บา้นนางบญุ
โฮม ชูสกุล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

66 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากบา้นนางสมใจ
 ประทมุถ่ิน ถึง หนา้บา้นนางสมหวงั 
ใจสงบ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

67 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากหนา้บา้น น.ส.
 สกาวรัตน์ ประสานเนตร ตลอดแนว

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

68 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 7จากบา้นโนนมว่ง
 ถึง หนองเป้า หมูท่ี่ 12

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

66



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

69 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

(จากหนา้บา้น อ.ธีระพงษ ์โนราช ถึง 
บา้นตาไร) หมูท่ี่ 7 กวา้ง 0.50 เมตร ยาว
 123.00 เมตร

183,000 183,000 183,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

70 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 8 พร้อมฝาปิดจาก
บา้นนางสาํอาง ถึงบา้น นางเรียน  ดงั
โพนทอง

216,000 216,000 216,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

71 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้า หมูท่ี่ 8จากบา้น
นายขนัทอง ไพศาลพนัธ์  ถึงบา้นนาย
สมบติั รัตนเนตร

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

72 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 8บา้นนายขนัทอง-
บา้นนายวีรพล

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

73 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

คลองระบายนํ้า หมูท่ี่ 8(คลองดาด) 
จากสระวดัหนองคู ถึงโนนสาวเอ้

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

67



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

74 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 9จากบา้นนางรัตนา
กองจนัทร์ถึงบา้นนายสุขนั วินญายงค ์
ยาว 70 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

75 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 9จากบา้นนาย
ณรงค ์ธรรมประโชติ ถึงบา้นนายสุบิน
 ดงทอง เช่ือมกบัหมูท่ี่ 4  ยาว   200 ม.

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

76 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ปรับปรุงร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 9 จาก
สระนํ้าวดัหนองคู-โนนสาวเอ้

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

77 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

จากบา้นแมห่อมแพง ถึงบา้นนายลาํ
พรรณ ยนืชีวี

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

68



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

78 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

แกไ้ขก่อสร้างทาํบอ่พกัเพ่ิมเติมของ
รางระบายนํ้าทางเขา้หมูบ่า้น หมูท่ี่ 10 
ยาว 240 เมตร (งานส่วนจงัหวดั) ปาก
ทางเขา้หมูบ่า้นหนองหญา้รังกาถึง
บา้นนายสมพงษบ์ญุโยธา

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

79 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าแบบฝาเปิด จากบา้นนาง
กองมี  ศรีจาํปา ถึงศูนยก์ารเรียนรู้ หมูท่ี่
 10

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

80 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ฝังทอ่ PVC เส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว
รองรับนํ้าหนา้บา้นนายสมบติั วิสยักลา้
เพ่ือระบายลงทอ่ระบายนํ้าหนา้บา้น
นางวารี ทาทา่หวา้ หรือเทปนู
(คอนกรีต)ทบัพ้ืนผิวถนนเดิมให้สูงข้ึน
จะทาํให้นํ้าไมข่งั

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

81 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ฝังทอ่ซีเมนต ์จาก บา้นนายเช่ียว ชาญ
คาํบรีุ เส้นผา่นศูนยก์ลาง   1.0 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

69



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

82 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ซ่อมแซมยกระดบัทอ่ระบายนํ้า หนา้
บา้นนางหนูจนัทร์ พานานอก  หมูท่ี่ 10

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

83 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

ประชาชนมีร่องระบายนํ้า
เสียท่ีสะอาด

จากบา้นนางไข่ปอก ถึง บา้นนายพิมพา
 ชิดนอก

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

84 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 11 จากบา้นนางผิน
 พวงจนัทร์ ถึง บา้นนายประยรู กอง
จนัทร์

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

85 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 11จากบา้นนาย
เฉลียว ถึง หนา้บา้นนายวนัชยั ศิริกุล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

86 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 11จากบา้นนาง
สมนึก ศรีสุวรรณ์ ถึง บา้นนางตุ ๊วินมา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

70



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

87 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 11จากบา้นนางสาว
บวัไข สงผดั ถึง บา้นนายประเด็จ คุม้
ห้วยบง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

88 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 11จากบา้นนาง
นิยมวรรณ ประดบัวงศ ์ถึง บา้นนาง
สุภาพร บญุจิตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

89 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11 จากบา้นนางมณี
 หมัน่คาํ ถึง บา้นนางตุ ๊วินมา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

90 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนาย
ประยรู กองจนัทร์  ถึงบา้นนาย       ไพ
รัตน์  ธงทอง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

91 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนางมณี
 หมัน่คาํ ถึง บา้นนางนิยมวรรณ ประ
ดบังศ์

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

92 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนาง
สถิตย ์แกว้คอนไทย ถึง บา้นนางสมยง
 พิมพภ์กัด์ิ

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

93 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้น
นางเกล็ดทอง แกลงกนั ถึง โรงสีพนู
สวสัด์ิ

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

94 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนางธิดา
 วงศษ์า ถึง บา้นนายสุนนั หวะสุวรรณ

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

95 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าจากบา้นนางสมนึกถึง
นางตุ ๊ วินมา

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

96 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าหมูท่ี่ 11 จากบา้นนาง
สายฝน ฉายศรี ถึงบา้นนายสาํเนียง  
ธงชยัภูมิ

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

97 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

บา้นนางเมง้ หมู ่11จากหนา้บา้นนาย
บญัชาประดบัวงศ ์  ถึงหลงับา้นนางตุ ๊
เติมผล ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

98 ก่อสร้างทางระบายนํ้า
 /ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้า หมูท่ี่ 2 จากหนา้บา้น 
ผอ.สมนึก สมบติัมี ออกมาผา่นบา้น
นางลอ้ม หกัเขา้ซอยบา้นนางวิไล
จนัทร์พงษ ์ ลงทอ่ระบายนํ้าสาย
กลางบา้น

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

99 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนายสุ
วิทย ์ วรรณพงษ ์ถึง แยกฟาร์มไก่เก่า

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

100 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 11จากบา้นนายบญุ
 บญุภูมิถึงบา้นนายพรม ครองบุง่คลา้

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

101 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า และทอ่ระบายนํ้าจาก
หนา้วดัทุง่สว่างถึงประตูเหล็กเขา้หมู ่
12 บางช่วงท่ียงัไมไ่ดท้าํทั้ง 2 ฝ่ัง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

102 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าจากบา้นนางหนูถํ่า ถึง
บา้นนายจรูญ คุณธรรม  ทั้ง 2 ฝ่ัง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

103 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 12 จากบา้นแมค่าํ
เบา พงษถ์าวร ถึง บา้นนางกลัยาณี 
เกิดบา้นกอก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

104 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 12 จากบา้นแม่
สาํรอง เพียงชยัภูมิ ถึง บา้นนางอุทยั
สรณ์ ระวิรรณ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ออกนอกชุมชนท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

105 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้า หมูท่ี่ 12 จากหนา้บา้น
นางคาํเบา  พงษถ์าวร ถึง บา้นนาย
เฉลิมพร  พงษถ์าวร เขตชายแดน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

106 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าหมูท่ี่ 12จากบา้นนางทมุ
มา ขนุพรม ถึง บา้นนางวราวลัชาติ
อาสา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

107 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

รางระบายนํ้าจากหนา้บา้นนางวราวลัย์
ถึงทางโคง้ศูนยส์ามวยั

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

108 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายในซอยบา้นคุณประทมุทอง
 ถึงถนนสายหนา้วดัไปถึงถนนบา้น
โนนมว่ง ม. 7

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

109 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

วางทอ่ระบายนํ้าจากบา้นนาง  กลมรี 
พลแสงลงลาํห้วยดินแดง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

110 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าจากหนา้บา้น            นาย
 วีรัตน์ คาํพนัธ์ ถึงศูนยส์ามวยั

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

111 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าบา้นนางละมอ่ม            
ขนัธสง ยาว 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

75



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

112 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ทาํร่องระบายนํ้าจากหนา้บา้นนางประ
ทมุพร เช่ือถือถึงหนา้บา้น            นาย
ทศพล ฝางชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

113 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ก่อสร้างรางระบายนํ้าจากบา้นนาย
ระนอง ถึงบา้นนายจรูญ คุณธรรม

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

114 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าจากบา้นนางแยม้ นน
ตรีรัตน์ ถึงบา้นนางวราวลัย ์ชาติอาสา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

115 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าจากสามแยกหนา้ศูนยเ์ด็ก
เล็กเดิม ถึง ห้วยดินแดง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายนํ้าออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ประชาชนมีรางระบายนํ้าเสีย
ท่ีสะดวก

ส่วนโยธา

116 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าแบบมีฝาปิด-เปิด (โครง
เหล็ก) จากหนา้บา้นนายต๋อย ถึงหนา้
บา้นนายกองเหรียญ  บญุจิตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

117 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

ร่องระบายนํ้าแบบมีฝาปิด-เปิด (โครง
เหล็ก) จากหนา้บา้นนางคาํเบา พงษ์
ถาวรถึงสามแยกศูนยพ์ฒันาเด็กหลงัเก่า

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

118 ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า/ทอ่ระบายนํ้าใน
หมูบ่า้น  หมูท่ี่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายนํ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก

(จากหนา้บา้นยายถํ่า ถึง หนา้บา้นยาย
ทิพย)์ หมูท่ี่ 12 กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
180 เมตร

280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภยั

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าจากบา้นนายอดุล
 วงศชู์ ถึง อ.สุเจน นิจอภยั

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

2 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะหมูท่ี่ 1ซอย
ขา้งชยัพฒันาคา้ไม้

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

3 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมูท่ี่ 1 ซอย
ร้านก๋วยเต๋ียวไก่มะระ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

4 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะหมูท่ี่ 1 ซอย
ขา้งบา้นนางมณี ศรีครินท์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1 ซอย
ป่ากระเฉดตรงขา้มคาร์แคร์

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

6 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า ม.1 ซอยบา้นนายสม
พรใกลด่้านกลาง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

7 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ไฟฟ้าสาธารณะไฟแสงจนัทร์หนา้บา้น
 นางจนัทร์ตา พรมสนธิ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

8 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแสงจนัทร์ในหมูท่ี่ 2 ท่ี
ตกหล่น

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า  หมูท่ี่ 2,7,12 จากบา้น
โนนมว่ง ไปจนถึงลาํนํ้าปะทาว จนถึง
นานางรําพรรณ  ศาลาศกัษ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

10 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หนา้ป๊ัมแก๊ส ถึงปาก
ทางเขา้วดัโนนมว่ง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

11 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 2 เสาไฟฟ้า 3 ตน้ โครมไฟ 3 ดวง

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

12 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะหมูท่ี่ 3สาย
บา้นนางกาหลงนางวรรณเพญ็ นางแสง
เดือน นางอนุศรี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

13 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 3 จากบอ่หิน ถึง 
บา้นซบัพระไวย์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ขยายไฟฟ้าแรงตํ่า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมูท่ี่ 3จากบอ่
หินถึง วดัเพชรพิบลูย์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

15 ขยายไฟฟ้าแรงตํ่า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 3 รอบหนอง
สระพงั

175,000 175,000 175,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

16 ขยายไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมูท่ี่ 3     ไป
หนองใหญ่บริเวณสถานีสูบนํ้า

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

17 ขยายไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนายสุริยะ    ชู
เดช ถึงวดัเพชรพิบลูย ์บา้นนางเมง้

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

18 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟฟ้าแรงสูง จากวดัเพชรพิบลูย์
นางเมง้ ไปอ่างเก็บนํ้าโสกดินแดง 
ระยะทาง 1,500 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ตวัช้ีวดั  (KPI)

วตัถุประสงค์โครงการ /กิจกรรม งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหมอ้แปลง
จากหนา้วดันางเมง้ ถึงซบัพระไวย์

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

20 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ซอยบา้นนางประวติั สมทิพย ์ถึงบา้น
นางปัจจยั ใสอีเมง้

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

21 ขยายไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่
 4 จาํนวน 2 ตน้ จากบา้นนาย    ดีเลิศ 
หลกัสูงเนิน ถึงบา้นนายผา    ชิดนอก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

22 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแสงจนัทร์จากป้อมยาม
หมู ่9 ถึง โนนสาวเอ ้ทางแยกทา่ตะคู

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

23 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบสระ
วดัหนองคู  ม.4

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
24 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า

ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่4 จากปู่ ตา ถึง
บา้นพอ่สมาน  ชาติศรี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

25 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 4  จากส่ีแยก
สนามวดั ถึงนานายสุบิน  สงวนศกัด์ิ

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

26 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 4 สายโนนสาว
เอ-้ทา่ตะคู-โคกบา้นไทย-อ่างเก็บนํ้า
หินลบัมีด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

27 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟฟ้า หมูท่ี่ 5 ขยายเพ่ิมเติมจาก
ทางทิศใตข้องบา้นสร้างแวเ้ช่ือมต่อ
เส้นชนบท สายหนองหญา้รังกา+ 
ห้วยบงเหนือ และเส้นจากวดัไป
ชลประทานท่ีตดัใหม ่ยาว 1,200 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

28 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนายสมสิน ศรี
ชยั  ถึงท่ีนางชยัพา  สงวนศกัด์ิ

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

29 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 จาํนวน 39 
ครัวเรือน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

30 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า   หมูท่ี่  5  จาก
แนวถนนบา้นสร้างแว ้ถึงบา้นหนอง
หญา้รังกา ระยะทาง 500 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

31 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากสร้างแว ้บา้นอาจารยเ์รนู 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

32 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 6จากบา้นนายคาํ
มาย ทางชยัภูมิ ถึงบา้นนายหนูแดง 
เอกวุธ ระยะทาง 600 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

33 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 6จากบา้นนาย
สายสญัญา ปัจโต ถึง สาํนกัสงฆป์ู่
นาคายา่นาคี ระยะทาง 800 เมตร

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

34 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายแนวเขตไฟฟ้าคุม้นาทราย หมูท่ี่ 6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

35 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 7สายโนนมว่งถึง
โนนคอกววั

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

36 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าหมูท่ี่ 7 สายโนน
กะยอมไปบา้นนายอิทธิพล นาชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟฟ้าแรงตํ่าหมูท่ี่ 7จากสามแยก
โนนมว่งถึงโนนก่าม

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

38 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายไฟแสงจนัทร์หมูท่ี่ 7จากหนา้
บา้นนายลาํดวน ไขขา้งพลู ถึง หนา้
บา้นนางเพญ็ประภา จงกล

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

39 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 7 จากบา้นนาง
ประภาพร จงกล ถึงบา้นนา ผูใ้หญ่ ชยั
วชัร ไพศาลฤทธ์ิหมูท่ี่ 2

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

40 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8  จากหมูบ่า้น
ซบัมว่ง – บา้นพอ่สมาน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

41 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8จาก   โรงเรียน
บา้นซบัมว่งถึงตาํบลนาเสียว

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8 จากหลงั
โรงเรียน ถึง นานายคณิต

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

43 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8 จากบา้นนาง
เสาร์ ถึงนานายเด่น

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

44 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 8  จากท่ี          
นายบญุจิตร ถึงนานายบญุเลิศ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

45 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนายเฉลิม  บญุ
คาํภาว ์ ถึงนานายบรรจง สายศรี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า จากจุดแข่งรถ ถึงนา
นางกุหลาบ  ดงัชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

47 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าจากบา้นนายสมพงษ ์
บญุโยธา ถึงนานายคาํมาย ทาทา่หวา้

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

48 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าอู่ดีเลิศ ถึง ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน (sml) หมู ่9

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

49 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า แสงจนัทร์ ซอยนาเจริญ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

50 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า  หมูท่ี่ 9 จากนาพอ่
วิเชียร  ประสานพนัธ์ ถึง วดัปู่ ศรีเทพ 
ยาว 1000 เมตร

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

51 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า  หมูท่ี่ 9                   
ติดถนนลาดยาง ถึง นานายสุบิน ดงทอง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

52 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าหมูท่ี่ 9 จากอู่ดีเลิศ ถึง 
บา้นพอ่กอ้นทอง ดวงเงิน 2,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

53 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

บา้นพอ่เฉลิม บญุคาํภา ถึง บา้นนาง
ถวิล สงวนศกัด์ิ หมูท่ี่ 9

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากโรงนํ้ารุ่งเรือง ถึง สาํนกัสงฆศ์รี
เทพ หมูท่ี่ 9

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

55 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากบา้นนายเกษม ชาติหนองทอน ถึง 
บา้นนายต๋ี ธงภกัด์ิ หมูท่ี่ 10

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

56 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากบา้นนางคาํหลุน จาํพนัธุ์ ถึง บา้น
นางสง่า กองจนัทร์ หมูท่ี่ 10

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

57 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากบา้นนายสมเกียรติ ชอสูงเนิน ถึง 
นานายเตา  เท่ียงธรรม  หมูท่ี่ 10

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

58 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

จากบา้นนางจินดา ปวงชยัภูมิ ถึง ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หมูท่ี่ 10

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

59 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 11 แรงสูงจาก
บา้นนางเมง้ ถึง โสกดินแดง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

60 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าหมูท่ี่ 12 จากหนา้บา้น
แมด่วงจนัทร์ ปรางคช์ยัภูมิ ถึง บา้น
นายวิรัตน์ จาํพนัธ์

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

61 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 12จากหนา้บา้น
นางดวงจนัทร์ ปรางคช์ยัภูมิถึงบา้น
นายวีรัตน์คาํพนัธ์

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

62 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทกุหมูบ่า้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

63 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชท้กุครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร

ทั้ง 12 หมูบ่า้น 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีไฟฟ้าใชแ้ละมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ีรับ
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) ผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
64 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 600,000 600,000 600,000 มีงบประมาณ มีงบประมาณ ส่วนโยธา

ภูมิภาค ส่วนภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ ในการอุดหนุน ในการอุดหนุน

การขยายเขต การขยายเขต

ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ

65 ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน
ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า

เพ่ือขยายเขตระบบ
จาํหน่ายติดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าภายใน
องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโพนทอง

ภายใน อบต.โพนทอง 400,000 400,000 400,000 มีกระแสไฟฟ้า
เพียงพอสาํหรับ
การใชง้านใน
สาํนกังาน
กระแสไฟฟ้าไม่
ตกอุปกรณ์
ไฟฟ้าใน
สาํนกังานไม่
เกิดความเสียหาย

มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ
สาํหรับการใชง้านใน
สาํนกังานกระแสไฟฟ้าไมต่ก
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสาํนกังานไม่
เกิดความเสียหาย

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปา
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุครัวเรือน

ขยายเขตนํ้าประปาจากบา้นนายสมพล
 พงษโ์พนทอง ถึง ศูนยเ์รียนรู้

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

2 ขยายเขตประปา
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุครัวเรือน

ขยายเขตประปา หมูท่ี่ 1ซอยบา้นนาย
สมพร    ใกลด่้านกลาง

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

3 ขยายเขตนํ้าประปา 
บา้นนางเมง้

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุุกครัวเรือน

ขยายเขตนํ้าประปา จากบา้นร้อยตาํรวจ
 สุมิตร ถึง นานางถาวร ใจบญุ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

4 ขยายเขตนํ้าประปา 
หมูท่ี่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุุกครัวเรือน

ขยายเขตนํ้าประปา หมูท่ี่ 4 จากอู่ดีเลิศ
 ถึง บา้นนายรังสิต ดงัโพนทอง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

5 ขยายเขตนํ้าประปา 
บา้นนางเมง้

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุุกครัวเรือน

ขยายทอ่ประปา จากบา้นนายบญุธรรม 
เติมชีพ ถึงบา้นนายสมพงษ ์เติมชีพ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขยายเขตนํ้าประปา เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใช ้  ทกุครัวเรือน

ขยายเขตนํ้าประปา  หมูท่ี่ 6  จากคุม้
ในบา้นหนา้บา้นนาย  สุพล ยอดขาํ ถึง
คุม้นาทราย  บา้นนายอาํไพ ดวงชยัภูมิ 
ระยะทาง  1,000 เมตร

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

7 ขยายเขตนํ้าประปา เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใช ้  ทกุครัวเรือน

ขยายเขตประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 7 จาก
บล๊อกขา้งห้วยดินแดง ถึงฟาร์มหม ู
นายจีรศกัด์ิ พิมาลยั ระยะทาง 200 เมตร

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

8 ขยายเขตประปา(ตก
สาํรวจ)

ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู ่9

ขยายเขตประปาจากหนา้บา้นนาง
ทองเหลือง สู้ศึก ถึงบา้นโบถส์
คริสตจ์กัร บา้นหนองหญา้รังกา หมู ่9

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ขยายเขตประปา(ตก
สาํรวจ)

ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปา หมูท่ี่ 9 จากบา้นนาย
สาํรอง  กองจนัทร์ ถึงบา้นนายเฉลิม  
บญุคาํภา

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

10 ขยายเขตประปา ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปา จากบา้นนางสาํราญ 
ดงัชยัภูมิ ถึงนานายสมิตร  กองจนัทร์

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

11 ขยายเขตประปา ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปา จากบา้นนางกองร้อย 
ศรีจาํปา ถึงถนนดาํ SML

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

12 ขยายเขตประปา ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ 9

ขยายเขตประปา จากศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กถึงหอพกั น.ส.จารุภคั คาํบรีุ

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ขยายเขตประปา(ตก
สาํรวจ)

ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู ่9

ขยายเขตนํ้าประปา หมูท่ี่ 9จากอู่ดีเลิศ 
ถึงศูนย ์SML

200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

14 ขยายเขตประปา(ตก
สาํรวจ)

ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือนร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู ่10

13)ขยายเขตประปาจากบา้นนางหนู
จนัทร์ พานานอก ถึงบา้นนายใจ พานา
นอก

50,000 60,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

15 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใช ้  ทกุครัวเรือน

ขยายเขตประปา หมูท่ี่ 10 จากนานาย
ทองสุข ถึง นานางถวิล สงวนศกัด์ิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

16 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใช ้  ทกุครัวเรือน

ขยายเขตประปา หมูท่ี่ 10 จากโบสถ์
คริสต ์ถึง บา้นนายต๋ี

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ขยายเขตประปา ประชาชนไดมี้นํ้าใช้
อยา่งทัว่ถึงแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนบา้น
หนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10

จากบา้นนายไพฑูรย ์ถึง บา้นนางสาย 
สีวิคาน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

18 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใช ้  ทกุครัวเรือน

ขยายเขตประปา บา้นนางเมง้หมูท่ี่ 11 
รอบหมูบ่า้น

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

19 ขยายเขตประปา(ตก
สาํรวจ)

เพ่ือให้ประชาชน 21 
ครัวเรือนมีนํ้าด่ืม นํ้าใช้

จากบน้นายวชัรินท ์ฐานวิเศษถึงหนา้
บา้นนายไพรัตน์  วงัศรี

500,000 600,000 700,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ทาํคลองดาดบา้นใหม่
พฒันาหมูท่ี่ 1

ประชาชนไดใ้ชน้ํ้าใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง

บา้นใหมพ่ฒันาหมูท่ี่ 1 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 60 
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งพอเพียง

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรตลอดปี

อบต.โพนทอง

2 สอบเขตท่ีสาธารณะ
หมูท่ี่ 2 หนองบอ่ -
สร้างบุง่,หนองสิม

เพ่ือยบัย ั้งการบกุรุกท่ี
สาธารณะเพ่ือเก็บไวใ้ช้
ประโยชน์ส่วนรวมใน
กิจกรรมของคนในชุมชน

หนองนํ้าสาธารณะ จาํนวน 2 บอ่ และ
สร้างบุง่ (บอ่วงแหวน)

50,000 50,000 50,000 มีหนองนํ้า
สาธารณะท่ีใช้
ประโยชน์
ร่วมกนัของคน
ในชุมชน

มีหนองนํ้าสาธารณะท่ีใช้
ประโยชน์ร่วมกนัของคนใน
ชุมชน

ส่วนโยธา

3 จดัสรรงบประมาณใน
การจดัซ้ือทอ่ทาํ
ประการังเทียมลาํห้วย
ดินแดง

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พนัธ์ปลาและสตัวน์ํ้า

ลาํห้วยดินแดง ระยะทาง 800 เมตร 10,000 10,000 10,000 ลาํห้วยดินแดง 
มีปลาและสตัว์
นํ้าท่ีเป็นอาหาร
สาํหรับชาวบา้น
ไดบ้ริโภค

ลาํห้วยดินแดง มีปลาและ
สตัวน์ํ้าท่ีเป็นอาหารสาํหรับ
ชาวบา้นไดบ้ริโภค

ส่วนโยธา

4 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หมูท่ี่ 5 ,6,8 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 60 ของ ประชาชน หมูท่ี่ 5 ส่วนโยธา

ระบบประปาหมูบ่า้น ระบบประปาหมูบ่า้น ประชาชนหมูท่ี่ 5, 6,8ไดใ้ชน้ํ้าอยา่งเพียง

6,8 ไดใ้ชน้ํ้าอยา่ง พอในการอุปโภคบริโภค

เพียงพอ

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
แถวลาํห้วยหนองแปน
เพ่ือกกันํ้าใชใ้น
การเกษตร

เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตร ทั้ง 3 หมูบ่า้น 
 หมูท่ี่ 2,12,และหมูท่ี่ 7

บา้นโนนมว่ง หมูท่ี่ 7 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทั้ง 3 
หมูบ่า้นมีนํ้าใช้
ในการเกษตร
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนทั้ง 3 หมูบ่า้นมีนํ้า
ใชใ้นการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

6 อุดหนุนการขยายเขต
ประปา ภายในตาํบล
โพนทอง

เพ่ืออุดหนุนการขยาย
เขตประปา ภายในตาํบล
โพนทอง

การประปาส่วนภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 500,000 500,000 500,000 มีงบประมาณใน
การอุดหนุนการ
ขยายเขตประปา
ท่ีเพียงพอ

มีงบประมาณในการอุดหนุน
การขยายเขตประปาท่ีเพียงพอ

ส่วนโยธา

7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บอ่บาดาล

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
ด่ืมนํ้าใชท้กุุกครัวเรือน

ทกุหมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าด่ืมนํ้าใชท้กุ
ครัวเรือน

ส่วนโยธา

8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวใน
หมูบ่า้น

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสารอยา่งทัว่ถึง

ทกุหมูบ่า้น 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสาร

ประชาชนไดรั้บขอ้มลู
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงหนองแปน
เป็นลานกีฬาออก
กาํลงักาย

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงหนองแปนเป็น
ลานกีฬาออกกาํลงักาย

บา้นนางเมง้ หมู ่11 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีออก
กาํลงักายมี
สุขภาพท่ีแขง็แรง

เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีออก
กาํลงักาย

อบต.โพนทอง

10 ปรับปรุงโสกดินแดง
เป็นศูนยเ์รียนรู้

ศูนยเ์รียนรู้มีสภาพท่ี
มัน่คงถาวรข้ึน ชุมชนได้
ใชส้ถานท่ีในการจดั
กิจกรรมร่วมกนั

ภายในบา้นนางเมง้ ม.11 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  60 ของ
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ร่วมกนั

ศูนยเ์รียนรู้มีสภาพท่ีมัน่คง
ถาวรข้ึนชุมชนไดจ้ดักิจกรรม
ต่าง ๆร่วมกนั

อบต.โพนทอง

11 สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
แถวลาํห้วยหนองแปน
เพ่ือกกันํ้าใชใ้น
การเกษตร

เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตร

บริเวณนานายแปร่งและนานายสุย 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

อบต.โพนทอง

12 วางทอ่ระบายนํ้าจาก
บอ่หินสู่ไร่นาเกษตรกร

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้าใช้
ในการเกษตร

วางทอ่ระบายนํ้า หมูท่ี่ 3จากบอ่หินสู่
ไร่นาเกษตรกร

400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลอกคลอง 
หมูท่ี่  1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกคลองจากนานางศรีไพร วิท
ถานงั ถึง บา้นนางสมคิด งา้วชยัภูมิ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

2 โครงการลอกคลอง 
หมูท่ี่  1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ลอกคลอง หมูท่ี่ 1 ซอย ขา้งโรงเรียน
โพนทอง ถึงหนองใหญ่

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

3 ขดุลอกคลองจาก
หนองใหญ่ถึงซอย
ขา้งอบต.และแยกจาก
นานางมะลิ ไปทาง
ซอยป่ากระเฉด

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกคลองจากหนองใหญ่ถึงซอย
ขา้งอบต.และแยกจากนานางมะลิ ไป
ทางซอยป่ากระเฉด

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

4 ขดุบอ่นํ้าเพ่ือ
การเกษตรหมูท่ี่  3,5

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุบอ่นํ้าเพ่ือการเกษตรหมูท่ี่  3,5 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

5 ขดุลอกหนองสระพงั 
หมูท่ี่ 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

หนองสระพงั หมูท่ี่ 3 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างคลองดาดหมูท่ี่ 4เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

คลองดาดหมูท่ี่ 4 จากนานางบญุมี ถึง 
นานายกอ้นทอง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

7 ก่อสร้างคลองดาด
คอนกรีต

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

คลองดาดคอนกรีต หมูท่ี่ 9 จากอ่าง
หินลบัมีด ถึง นานายผดุง ต่อชีพ

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

8 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนํ้ากกัเก็บนํ้า หมู่
 3,4,7,9,10,11

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

หมู ่3,4,7,9,10,11 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

9 พฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตร  (ขดุสระ
นํ้า)

เพ่ือให้ชาวบา้นมีนํ้าใช้
พอเพียงสาํหรับทาํ
การเกษตร

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 จาํนวน39 
ครัวเรือน

300,000 300,000 300,000 ชาวบา้นมีนํ้าใช้
พอเพียงสาํหรับ
ทาํการเกษตร

ชาวบา้นมีนํ้าใชพ้อเพียง
สาํหรับทาํการเกษตร

ส่วนโยธา

10 ขดุสระนํ้าตามไร่นา เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา

102



การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ขดุลอกคลองไส้ไก่
เพ่ือรองรับนํ้าลาํปะ
ทาวฝ่ังซา้ยไปอ่างหิน
ลบัมีด

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกาทั้ง 3 หมู่ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

12 สร้างแทง้นํ้าหมูท่ี่ 6 ท่ี
สาํนกัสงฆน์าทราย

เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้น
หนา้แลง้อยา่งเพียงพอ

หมูท่ี่  6  สาํนกัสงฆคุ์ม้นาทราย 100,000 100,000 100,000 มีนํ้าใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้
อยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

13 สร้างหอถงัประปา 
หมูท่ี่ 6 ท่ีสาํนกัสงฆ์
อุดมนาคา ยา่นาคี

เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้น
หนา้แลง้อยา่งเพียงพอ

หมูท่ี่ 6  ท่ีสาํนกัสงฆอุ์ดมนาคา ยา่นาคี 100,000 100,000 100,000 มีนํ้าใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้
อยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

14 ขดุลอกขยายฝายห้วย
หินแตก เน้ือท่ี 5 ไร่  
หมูท่ี่  6

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ฝายห้วยหินแตก 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า
ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

15 ขดุคลองคูณดินลง
ลูกรังฝายห้วยหินแตก

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ฝายห้วยหินแตก 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ ส่วนโยธา

16 สูบนํ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์หมูท่ี่ 6

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

สูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยหินแตกเพ่ือ
ผลิตนํ้าประปาดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

สูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าห้วยหิน
แตกเพ่ือผลิตนํ้าปะปาดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย์

ส่วนโยธา

17 สูบนํ้าดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้าจากชลประทาน
หินลบัมีดถึงอ่างเก็บ
นํ้าห้วยหินแตก

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ซบัพระไวยห์มูท่ี่ 6 ห้วยหินลบัมีด 
และอ่างเก็บนํ้าห้วยหินแตก

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

18 สูบนํ้าดว้ยพลงังานลม
 หมูท่ี่ 6

ประชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอและเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวและเรียนรู้ของ
ชุมชน

สูบนํ้าจากอ่างหินลบัมีดดว้ยพลงังาน
ลมเพ่ือผลิตนํ้าปะปา

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ้าใช้
อยา่งเพียงพอ
และเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวและ
เรียนรู้ของชุมชน

ประชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอและเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวและเรียนรู้ของชุมชน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 สร้างฝายวงัหวัโสก 
หมู ่7

เพ่ือใชใ้นการกกัเก็บนํ้า
ให้ไดม้ากกว่าเดิม

สร้างฝายวงัหวัโสก 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

20 ขดุสระ หนองผีหลอก 
 หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกหนองผีหลอก 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชอุ้ปโภค
บริโภคให้เพียงพอ

ส่วนโยธา

21 ขดุลอกลาํเหมือง จาก
ลาํปะทาว ถึงลาํห้วย
ดินแดง

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกลาํเหมือง จากลาํปะทาว ถึงลาํ
ห้วยดินแดง

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

22 ขดุลอกหนองไมต้าย 
หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกหนองไมต้าย หมูท่ี่ 7 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

23 โครงการสูบนํ้าดว้ย
พลงังานไฟฟ้า

เพ่ือให้พ้ืนท่ีใน
การเกษตรรอบบห่ลุบได้
ใชน้ํ้าในการเกษตร
ในช่วงฤดูแลง้

บอ่หลุบ หมูท่ี่ 7 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือให้พ้ืนท่ีในการเกษตร
รอบบห่ลุบไดใ้ชน้ํ้าใน
การเกษตรในช่วงฤดูแลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 ทาํฝายนํ้าลน้ห้วยยาย
แลง้ ถึงวดัหนองไผ่
ลอ้ม

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกาหมูท่ี่ 9 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

25 ขดุลอกสระนํ้า
สาธารณะบา้นซบัมว่ง

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัมว่ง หมูท่ี่ 8 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

26 ขดุลอกคลองส่งนํ้า
จากอ่างหินรับมีดถึง
ห้วยผกัแป้น ความยาว
 1,000 เมตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่  9 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

27 โครงการขดุสระนํ้า
สาธารณะหนองมว่ง 
หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุสระนํ้าสาธารณะหนองมว่ง 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการกกัเก็บนํ้า เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

โครงการก่อสร้างฝายกกัเก็บนํ้าเพ่ือ
การเกษตรลาํห้วยอีสานเขียวบริเวณ
นานางสุวารี  ชวดชยัภูมิ หมูท่ี่ 10

800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

29 ขดุลอกหนองใหญ่
ระยะท่ี 3 ,4 เพ่ิมเติม

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 11 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

30 ปรับปรุงฝายชะลอนํ้า
ท่ีชาํรุด ตาํบลโพนทอง
 ทั้ง 12 หมู่

เพ่ือใชใ้นการกกัเก็บนํ้า
ให้ไดม้ากกว่าเดิม

ในตาํบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

31 ขดุลอก หนองนํ้า บอ่
นํ้า สระนํ้า           เพ่ือ
การเกษตรในตาํบล
โพนทอง

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ในตาํบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่า้น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

32 โครงการเจาะนํ้า
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอในหนา้แลง้

ในตาํบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่า้น 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการขดุลอก
คลองใส้ไก่ หมูท่ี่ 7

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอในหนา้แลง้

ขดุลอกคลองใส้ไก่ หมูท่ี่ 7 จากนา
นายสุเทพ ถึงนานายร่ืน พงษส์มบรูณ์ 300,000 300,000 300,000

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

34 ขดุลอกหนองผีหลอก ประชาชนไดมี้นํ้าไวใ้ช้
ในฤดูแลง้และเพ่ือ
การเกษตร

หนองผีหลอก พร้อมทั้งทาํขอบสระ
ให้ดีๆ เพราะว่าจะไดไ้ปออกกาํลงักาย
ได้

300,000 300,000 300,000
ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนไดมี้นํ้าไวใ้ชใ้นฤดู
แลง้และเพ่ือการเกษตร

ส่วนโยธา

35 โครงการขดุลอก
คลองใส้ไก่ จากอ่าง
หินลบัมีด ถึงนานาย
วิเศษ คาํสม

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

จากอ่างหินลบัมีด ถึงนานายวิเศษ    
คาํสม

10,000,000 10,000,000 10,000,000

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

36 เปล่ียนเคร่ืองสูบนํ้า
หนองใหญ่ เป็น
มอเตอร์ไฟฟ้า

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
บา้นนางเมง้ และบา้น
หนองหญา้รังกา

บริเวณหนองใหญ่

2,500,000 2,500,000 2,500,000

ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 ทาํคลองรับส่งนํ้าจาก
ประตูนํ้า  ห้วยหินลบั
มีดลงคลองนานาย
อ๊อดลน้เหลือ ถึง นา
นายสุทินสายศรีหมูท่ี่4
 ยาว5กม.

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ห้วยหินลบัมีดลงคลองไส้ไก่ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

38 ขดุลอกเหมือง เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกเหมืองบา้นโพนทองหมูท่ี่ 12
จากห้วยลาํปะทาว ถึง คลองหนองหิน
โพน

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

39 ขดุลอกเหมือง เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกเหมืองบา้นโพนทองหมูท่ี่ 12 
จากฝายกุดชนวน ถึง นานางศิริพร ชา
โยธา

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

40 ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ หมู่
 5

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายนํ้าลน้  3 จุด1.นานางมะลิ 
คุม้ห้วยบง  2.นานายวิชิต ดว้งตะกัว่   
3. นานางทองแถม เตง็ชยัภูมิ

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

41 สูบนํ้าดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้าจากชลประทาน
หินลบัมีดถึงอ่างเก็บ
นํ้าห้วยหินแตก

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

หินลบัมีดถึงอ่างเก็บนํ้าห้วยหินแตก 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ส่วนโยธา

42 โครงการสูบนํ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์
หนองใหญ่เพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
บา้นนางเมง้ และบา้น
หนองหญา้รังกา

บริเวณหนองใหญ่ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาใช้
พลงังานแสงอาทิตยเ์กษตรกร
ไดใ้ชน้ํ้าในการเกษตรอยา่ง
พอเพียง

ส่วนโยธา

43 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าลน้ห้วยตาโป่ง 
บริเวณนานางสมศิลป์
 วงศษ์า  บา้นหนอง
หญา้รังกา หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บริเวณนานางสมศิลป์ วงศษ์าบา้น
หนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าลน้ห้วยตาโป่ง 
บริเวณนานายโนรี   
ต่อศรี  บา้นหนอง
หญา้รังกา หมูท่ี่ 10

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บริเวณนานายโนรี   ต่อศรี  บา้น
หนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

45 ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ 
ห้วยอีสานเขียว 
บริเวณนานางผมเพียง
กองจนัทร์ บา้นหนอง
หญา้รังกา หมูท่ี่ 9   ต.
โพนทอง     อ.เมือง    
 จ.ชยัภูมิ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บริเวณนานางผมเพียงกองจนัทร์ บา้น
หนองหญา้รังกา หมูท่ี่  9           ต.
โพนทอง   อ.เมือง   จ.ชยัภูมิ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ลาํ
ห้วยปะทาว บริเวณ
นานายหนูกวน พอง
ชยัภูมิ บา้นโพนทอง 
หมูท่ี่ 12 ต.โพนทอง   
 อ.เมือง    จ.ชยัภูมิ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บริเวณนานายหนูกาน พองชยัภูมิ บา้น
โพนทอง หมูท่ี่ 12 ต.โพนทอง   อ.เมือง
 จ.ชยัภูมิ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

47 ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ลาํ
ห้วยดินแดง บริเวณ
นานายกองเหรียญ 
บญุจิตร บา้นโพนทอง
 หมูท่ี่ 12                  
ต.โพนทองอ.เมือง จ.
ชยัภูมิ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

 บริเวณนานายกองเหรียญ บญุจิตร 
บา้นโพนทอง หมูท่ี่ 12  ต.โพนทอง   
อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 3 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 3 ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว ( ความลึกเฉล่ีย  
36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

49 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 3 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 3 ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว ( ความลึกเฉล่ีย  
36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 3 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้ หมูท่ี่ 3 ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว ( ความลึกเฉล่ีย  
36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

51 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 4 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 4             
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ   จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว   
 ( ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่
ทอ่กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว 
จาํนวน 9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 4 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 4             
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว   
 ( ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่
ทอ่กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว 
จาํนวน 9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

53 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล  หมูท่ี่ 4 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 4             
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว   
 ( ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่
ทอ่กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว 
จาํนวน 9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพน
ทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

55 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

57 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

59 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 5 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นสร้างแว ้ หมูท่ี่ 5   ต.โพนทอง    อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 6 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6   ต.โพนทอง   
 อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการ
เจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึก
เฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด 
PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น 
(ตามแบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

61 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 6 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6   ต.โพนทอง   
 อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการ
เจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึก
เฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด 
PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น 
(ตามแบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 6 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6   ต.โพนทอง   
 อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการ
เจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึก
เฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด 
PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น 
(ตามแบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

63 โครงการซ่อมแซมบอ่
บาดาลบอ่เดิมท่ีอยู่
โรงเรียน

ประชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ

โรงเรียนบา้นซบัพระไวย ์หมูท่ี่ 6 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ ส่วนโยธา

64 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 8 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัมว่ง หมูท่ี่ 8  ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 8 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัมว่ง หมูท่ี่ 8  ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

66 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 8 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นซบัมว่ง หมูท่ี่ 8  ต.โพนทอง       อ.
เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  โดยทาํการเจาะ
บอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  ( ความลึกเฉล่ีย 
 36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่กนัทรุด PVC 
ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 9 ทอ่น (ตาม
แบบ อบต.โพนทองกาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 9 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 9            ต.
โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

68 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 9 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 9            ต.
โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 9 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 9            ต.
โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

70 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 10 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10           
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 10 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10           
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

72 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 10 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นหนองหญา้รังกา หมูท่ี่ 10           
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่ยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 11 บอ่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้  หมูท่ี่ 11                       
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

74 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 11 บอ่ท่ี 2

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้  หมูท่ี่ 11                       
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการเจาะบอ่นํ้า
บาดาล หมูท่ี่ 11 บอ่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

บา้นนางเมง้  หมูท่ี่ 11                       
ต.โพนทอง  อ.เมืองชยัภูมิ  จ.ชยัภูมิ  
โดยทาํการเจาะบอ่นํ้าบาดาล ø 4 น้ิว  (
 ความลึกเฉล่ีย  36  เมตร )พร้อมใส่ทอ่
กนัทรุด PVC ชั้น 8.5 ø  4  น้ิว จาํนวน 
9 ทอ่น (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กาํหนด)

38,000 38,000 38,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

76 การแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้า เช่นการ
ทาํฝายกั้นนํ้า /การ
ก่อสร้างฝายเพ่ือการกกั
เก็บนํ้า การขดุลอก
แหล่งนํ้า การขดุสระ
เก็บนํ้า การก่อสร้าง
สถานีสูบนํ้าดว้ยพลงั
ไฟฟ้า

ดาํเนินการตามหนงัสือ
สัง่การ ท่ี ชย 0023.1245 
ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2558

ดาํเนินการทั้ง  12  หมูบ่า้น 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

77 ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรีต จากถนน
นิเวศรัตน์ ไปถึงห้วย
ดินแดง ฝายทา่หวา้

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

จากถนนนิเวศรัตน์ ไปถึงห้วยดินแดง 
ฝายทา่หวา้  ระยะทาง 2,000 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ลึกเฉล่ีย 1  เมตร

3,736,000 3,736,000 3,736,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

78 ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรีตจากถนน
นิเวศรัตน์ ถึง หนอง
สระ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

จากถนนนิเวศรัตน์ ถึง หนองสระ 
ระยะทาง 1,500 เมตร กวา้ง 4 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1  เมตร

2,802,000 2,802,000 2,802,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

79 ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรีตจากถนน
นิเวศรัตน์ ถึง บา้น
โนนมว่ง

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ถนนนิเวศรัตน์ ถึง บา้นโนนมว่ง 
ระยะทาง  2,000 เมตร กวา้ง 4  เมตร 
ลึก 1  เมตร

3,736,000 3,736,000 3,736,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี

ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

80 ก่อสร้างคลอลองดาส
คอนกรีตจากจุดต่อ
จากคลองชลประทาน
เดิม

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

คอนกรีตจากจุดต่อจากคลอง
ชลประทานเดิม ยาวตามเส้นทางผา่น
หมู ่4,9,10 ส้ินสุดระหว่างนานาย
สมมาตรย ์สงวนศกัด์ิ  ทา่พระ  ถนน
บา้นผือ  ระยะทาง 1,500 เมตร กวา้ง 4 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1  เมตร

2,802,000 2,802,000 2,802,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

81 ก่อสร้างคลอลองดาส
คอนกรีต จากจุดนา
นายพิชิต  ลน้เหลือ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

จากจุดนานายพิชิต  ลน้เหลือ ยาวลง 
มาผา่นทา่ตะคู ส้ินสุดทางดาํ ถนน
หนองหญา้รังกา -ห้วยบง สวนนาย
กอ้นทอง ดวงเงินระยะทาง 1,500 เมตร
 กวา้ง 4 เมตร ลึกเฉล่ีย 1  เมตร

2,802,000 2,802,000 2,802,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

82 ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรีต จากจุดนา
นายสม ลน้เหลือ แยก
ออกมา ส้ินสุดนานาย
ผดุง ต่อชีพ

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

 จากจุดนานายสม ลน้เหลือ แยก
ออกมา ส้ินสุดนานายผดุง ต่อชีพ 
ระยะทาง 1,500 เมตร กวา้ง 4 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1  เมตร

2,802,000 2,802,000 2,802,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งนํ้า

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

83
ก่อสร้างคลองดาส
คอนกรีต จากคลอง
แยกออกจากจุดท่ี 2 
ระหว่างนาผูช่้วยจินดา
 ปวงชยัภูมิ จนถึงห้วย
นา พ้ืนท่ีนาบา้นนางเมง้

เพ่ือให้เกษตรกรมีนํ้าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

จากคลองแยกออกจากจุดท่ี 2 ระหว่าง
นาผูช่้วยจินดา ปวงชยัภูมิ จนถึงห้วยนา
 พ้ืนท่ีนาบา้นนางเมง้ระยะทาง 1,500 
เมตร กวา้ง 4 เมตร ลึกเฉล่ีย 1  เมตร

2,802,000 2,802,000 2,802,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีนํ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งพอเพียงใน
หนา้แลง้

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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