
แบบ ผ.๐๒/๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๕๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองบัว - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีรับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภคและ เพ่ือการเกษตร ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๕๘

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  พ.ศ.๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศาลา มีสถานท่ีท ากิจกรรม ก่อสร้างศาลา ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมีศาลา มีสถานท่ีเหมาะส ารับ กองช่าง

ประชาคม หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองบัว ด้านสังคมและบริการ ประชาคม หมู่ท่ี  ๔ ประชาคมส าหรับ จัดกิจกรรมต่างๆ

ส่วนร่วมในหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต. ประกอบกิจกรรม ในหมู่บ้าน 

ก าหนด เพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน

๔ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๕ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างซุ้มประตู  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว มีสถานท่ีประกอบ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

กิจกรรมของหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต. สบายในการ ต่างๆ  ในหมู่บ้าน 

ก าหนด จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

หน้า ๕๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือให้ภูมิทัศน์ใน ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - มีจ านวนคร้ังท่ี ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว หมู่บ้านมีความสวยงาม ตามแบบแปลน อบต. ด าเนินการ มีความสวยงาม

เป็นระเบียบเรียบร้อย ก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

สายศาลากลางบ้าน คมนาคมได้อย่าง ยาว ๕๐๐ .เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๘ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน สะพาน คสล.  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

เสริมเหล็กข้ามล าห้วยครุฑ  ได้รับความสะดวก ตามแบบแปลน อบต. จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ปลอดภัยในการสัญจร ก าหนด มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

อย่างรวดเร็ว

หน้า ๖๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าถนน คสล. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายแยกทางหลวง อบ.๔๐๐๑ - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๕๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

บ้านค าน้อย) สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าถนน คสล.  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายวัดป่า - บ้านเลิงนกทา) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๗๕๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๑๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแก่งป๋าเต่า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง การอุปโภค บริโภคและ ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ก าหนด เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

หน้า ๖๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ตามแบบแปลน อบต. มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ก าหนด สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

อย่างรวดเร็ว

๑๓ โครงการลอกท่อระบายน้ า หมู่ท่ี ๒ การสัญจรไปมา ลอกท่อระบายน้ า ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนท่ีมี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าหลวง มีความสะดวกรวดเร็ว หมู่ท่ี ๒ ความสะดวก ความสะดวก

การระบายน้ าได้ดี บ้านท่าหลวง ในการสัญจรไป ในการสัญจร

ตามแบบแปลน อบต. มาเพ่ิมข้ึน ไปมา

ก าหนด การะบายน้ า

ได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง

หน้า ๖๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายรอบหมู่บ้านนาส้มมอทิศใต้) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๒๕๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายบ้านนาส้มมอ - บ้านม่วงค าอีสิงห์) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๐๐  เมตร  ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย  หนา  ๐.๑๕  เมตร จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต. อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

ก าหนด

หน้า ๖๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ - ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ   คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๘๐๐ เมตร ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาส้มมอ) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.                                                                              อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

ก าหนด

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านนาส้มมอ ๑) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๘๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๑๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

หน้า ๖๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว  ๓๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๒๐ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี ๓ เพ่ือก าจัดขยะมลูฝอย ก่อสร้างเตาเผาขยะ  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ก าจัดขยะ กองช่าง

บ้านนาส้มมอ ในหมู่บ้านไม่ให้มีขยะ จ านวน 1 จุด ในหมู่บ้านได้

ตกค้าง ตามแบบแปลน อบต. ร้อยละ ๘๐

ก าหนด

๒๑ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม  เพ่ือให้ศาลาประชาคมมี  ต่อเติมศาลา  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๓ บ้านนาส้มมอ พ้ืนท่ีกว้างข้ึน ประชาคม  หมู่ท่ี  ๓ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใน ตามแบบแปลน อบต. สบายในการ ต่างๆ ในหมู่บ้าน 

การจัดกิจกรรม ก าหนด จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

ของชุมชน

หน้า ๖๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๒ โครงการปรับปรุง (ถนน คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

/ถนนลาดยาง)  ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายทางแยกทางหลวง อบ.๔๐๖๔ - คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๖  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

บ้านโพธ์ิแสง) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๒,๖๔๑ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรพร้อมติดต้ังโซล่าเซล การอุปโภค บริโภคและ เพ่ือการเกษตร ท่ีรับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

๒๔ โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงหอกระจาย ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนหอกระจาย  ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๔ ข้อมูลข่าวสารให้ ข่าว รายละเอียดตาม ข่าวและเสียงตาม ข่าวสารทางราชการ

บ้านโนนสมบูรณ์ ประชาชนได้รับรู้ แบบแปลนท่ี สายท่ีใช้งานได้ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง อบต.ท่าหลวง

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

หน้า ๖๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๕ โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายก้ันน้ า  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยกระต่าย  การอุปโภค บริโภคและ ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ือการเกษตร ก าหนด เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

๒๕ โครงการขุดลอกล าห้วยกระต่าย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เป็น ขุดลอกล าห้วย  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวน ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ แหล่งน้ าส าหรับใช้ใน ตามแบบแปลน อบต. ประชาชนท่ีได้ น้ าส าหรับใช้ในการ

การอุปโภค บริโภค ก าหนด รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค

ตลอดปี

๒๖ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม มีสถานท่ีท ากิจกรรม ก่อสร้างศาลา ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ประชาชนมีศาลา มีสถานท่ีเหมาะส ารับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ ด้านสังคมและบริการ ประชาคม หมู่ท่ี  ๔ ประชาคมส าหรับ จัดกิจกรรมต่างๆ

ส่วนร่วมในหมู่บ้าน กว้าง  ๖  เมตร ประกอบกิจกรรม ในหมู่บ้าน 

ยาว  ๙  เมตร เพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๖๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๗ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายข้างโรงเรียนทางทิศใต้) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๒๕๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอยเทวัญ ๑๐ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๖๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอยเทวัญ ๓ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๓๑ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอยเทวัญ  ๑๒ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๖๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๓ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ (สายไปภูด่านทอง) ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๓๔ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ (สายไปภูพระ) ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๓๕ โครงการขุดลอกล าห้วยหินเหล็กไฟ  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เป็น ขุดลอกล าห้วยคุต  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวน ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ แหล่งน้ าส าหรับใช้ใน ระยะทาง  ๗๙๕ เมตร ประชาชนท่ีได้ น้ าส าหรับใช้ในการ

การอุปโภค บริโภค ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค

ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๗๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๖) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอยเทวัญ ๔ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สายรอบบ้านทิศตะวันออก สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๗๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๗๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

ซอยเทวัญ  ๙ สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

ซอยเทวัญ  ๑๑ สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๗๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๐ โครงการขุดลอกล าห้วยคุต  หมู่ท่ี  ๕  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เป็น ขุดลอกล าห้วยคุต  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ านวน ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

บ้านเทวัญ แหล่งน้ าส าหรับใช้ใน ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ประชาชนท่ีได้ น้ าส าหรับใช้ในการ

การอุปโภค บริโภค ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค

ก าหนด ตลอดปี

๔๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๓๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๔๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับ  เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ   ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

สายหล่มเลิก คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอย ๕ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๓๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๔๔ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๔๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน เข้าบ้านเรือนของ ยาว  ๖๐๐  เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

(จากหน้าวัดมา ถึง ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

แยกบ้านนายบุญน า  พงษ์พันธ์ ) ก าหนด อย่างรวดเร็ว

หน้า ๗๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอย ๗ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๔๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๔๗ โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างท านบก้ันน้ า  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต ได้รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๗๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ยกระดับ  หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(จากหน้าบ้านนายคูณ จันทร์โท คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ไปถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภูนกหงส์) สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๔๙ โครงการขุดลอกล าห้วยคุตน้อย  เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ  ขุดลอก  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุตน้อย (งบ อบต.หรือ ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

หน้า ๗๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  ๖   เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวน  (สายแก้งอะฮวน - ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

ภูธาตุ)  คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๘๕๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๕๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ยกระดับหมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายไปถ้ าฮู) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๗๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

หน้า ๗๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ยกระดับหมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภูนกหงส์ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๘๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ไปถึงนานายชลี  คล้ายคลึง) สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๕๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยคุต เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต (งบ อบต.หรือ รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

หน้า ๗๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ยกระดับหมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(จากถนนรอบวัด คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๘๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ไปถึงนานายสมัย นามมาลี) สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(จากสนามกีฬาต าบลท่าหลวง คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ไปถึงเขตต าบลโนนกุง) สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

หน้า ๗๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอย  ๑ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๕๗ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ขังของน้ า ไม่ให้ไหลเข้า ระบบระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา บ้านเรือนของประชาชน ยาว  ๒๐๐  เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๕๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนด

หน้า ๘๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๖๐ โครงการต่อเติมสร้างศาลาประชาคม มีสถานท่ีท ากิจกรรม ก่อสร้างศาลา  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมีศาลา มีสถานท่ีเหมาะส ารับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ด้านสังคมและการมี ประชาคม หมู่ท่ี  ๗ ประชาคมส าหรับ จัดกิจกรรมต่างๆ

ส่วนร่วมในหมู่บ้าน กว้าง  ๘  เมตร ประกอบกิจกรรม ในหมู่บ้าน 

ยาว  ๑๒  เมตร เพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๘๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๑ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา เพ่ือประชาชนต าบล สนามกีฬาต าบล  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชา ประชาชนมี กองช่าง

อเนกประสงค์ประจ าต าบล ท่าหลวง ได้ออกก าลัง ท่าหลวง หมู่ท่ี ๗ ชนท่ีเข้าร่วม กิจกรรมการออก

กายสุขภาพแข็งแรง จ านวน ๑ แห่ง กิจกรรม ก าลังกายเพ่ิมข้ึน

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๖๒ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบเสียง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนหอกระจาย  - ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา ข้อมูลข่าวสารให้ ตามสาย รายละเอียด ข่าวและเสียงตาม ข่าวสารทางราชการ

ประชาชนได้รับรู้ ตามแบบแปลนท่ี สายท่ีใช้งานได้ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง อบต.ท่าหลวง

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

หน้า ๘๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ห้วยกระต่าย การอุปโภค บริโภคและ ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา เพ่ือการเกษตร ก าหนด เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง ยาว ๗๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สายเลิงนกทา - วัดป่า สะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลน เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

อบต. ก าหนด

๖๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน  ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

หน้า ๘๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือกาหนดเขตชุมชน ก่อสร้างซุ้มประตู  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ก าหนดเขตชุมชน สามารถกาหนดเขต กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน และสะดวกต่อ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๘ มีความชัดเจน ชุมชนและสะดวกต่อ

นักท่องเท่ียวและ ตามแบบแปลน อบต. นักท่องเท่ียวและผู้ใช้

ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ก าหนด เส้นทางมีความเป็น

มีความเป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย

เรียบร้อย

๖๗ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.   เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑๗๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

หน้า ๘๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง    เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

สายหนองสะโน ๕ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๙๕๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๖๙ โครงการขยายไหล่ทางถนน   เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายไหล่ทาง  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ รายละเอียดตาม ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง แบบแปลนท่ี ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย อบต.ท่าหลวง เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

หน้า ๘๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๕๕๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๗๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า   เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบระบายน้ า  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ระยะทาง  ไม่เกิดการท่วมขัง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ตามแบบแปลน อบต. ของน้ าภายใน

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน เข้าบ้านเรือนของ ก าหนด หมู่บ้านและมีการ

ประชาชน ระบายน้ าสู่พ้ืนท่ีลุ่ม

ได้อย่างรวดเร็ว

หน้า ๘๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๒ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม  เพ่ือให้ศาลาประชาคมมี  ต่อเติมศาลา  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘ บ้านหนองสะโน พ้ืนท่ีกว้างข้ึน ประชาคม  หมู่ท่ี  ๘ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใน ตามแบบแปลน อบต. สบายในการ ต่างๆ ในหมู่บ้าน 

การจัดกิจกรรม ก าหนด จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

ของชุมชน

๗๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ถนน คสล.  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

เส้นป่าช้าไปบ้านนาส้มมอ) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๗๔ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน การอุปโภค บริโภคและ ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ก าหนด เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

หน้า ๘๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๙  ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

บ้านแก้งอะฮวนใต้ คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

ซอย ๙ สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๗๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๙  ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

บ้านแก้งอะฮวนใต้ คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

จากบ้านนายเด่นชัย  หาวัน สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ไปบ้านนายไผ่  ปักป่ิน

หน้า ๘๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๗ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวน  ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ ตามแบบแปลน อบต. เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนด

๗๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้าง  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ขังของน้ า ไม่ให้ไหลเข้า ระบบระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ บ้านเรือนของประชาชน ยาว ๖๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

หน้า ๘๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านแก้งอะฮวนใต้ ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ซอย ๙ คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๐ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ล าห้วยคุต  การอุปโภค บริโภคและ ห้วยค าบักโกก ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

เส้นภูเมย ก าหนด ตลอดปี

๘๑ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

คลองน้ าใส   การอุปโภค บริโภคและ ห้วยคลองน้ าใส   ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

เส้นภูเมย ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๙๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๒ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ค าบักโกก การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

๘๓ โครงการต่อเติมสร้างศาลาประชาคม มีสถานท่ีท ากิจกรรม ก่อสร้างศาลา  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีศาลา มีสถานท่ีเหมาะส ารับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ ด้านสังคมและการมี ประชาคม หมู่ท่ี  ๙ ประชาคมส าหรับ จัดกิจกรรมต่างๆ

ส่วนร่วมในหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต. ประกอบกิจกรรม ในหมู่บ้าน 

เพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน

๘๓ โครงการ ๙,๔๒๐,๐๐๐ ๙,๔๒๐,๐๐๐ ๑๑,๐๒๐,๐๐๐ ๙,๗๒๐,๐๐๐ ๙,๖๗๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๙๑

รวม

งบประมาณ
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