
ผ. 02 ยุทธ 1 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

๑. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา  หมู  ๕ เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง กอสรางโรงสูบน้ํา ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๒ โครงการชุดลอกฝายน้ําลน หมู ๖ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกฝาย ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๓ โครงการขุดขยายและปรับพื้นที่บอน้ํา เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดขยายบอน้ํา ๙๘,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

สาธารณะ หมู ๗ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๔ โครงการขุดลอกขยายอางเก็บน้ําคําไฮ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอางเก็บน้ํา ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

หมู  ๑๕ อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๕ โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู ๗ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค กอสรางฝายน้ําลน ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

และทําการเกษตรอยางเพียงพอ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๖ โครงการซอมแซมฝายน้ําลน หมู ๗ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค ซอมแซมฝายน้ําลน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

และทําการเกษตรอยางเพียงพอ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๗ โครงการขุดลอกหวยน้ํามัน หมู ๒ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตร ขุดลอกหวยน้ํามัน ๓๐๐,๐๐๐ รอยละครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ไดรับประโยชน การเกษตร

๘ โครงการขุดขยายสระน้ําหนองไมตาย หมู ๔ เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดขยายสระน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. ๐๒
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๙ โครงการขุดลอกบอตาโมง หมู ๕ เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดขยายสระน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

(บอประปาเดิม) จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๑๐ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู ๕ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๑๑ โครงการขุดลอกคลองลําสําลาย หมู ๗ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๑๒ โครงการขุดลอกและวางทอเชื่อมแหลงน้ํา เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดลอกแหลงน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

หมู ๘ (บอหลวง-บอวัด) จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๑๓ โครงการขุดลอกบอน้ําสาธารณะ หมู ๘ เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดลอกบอน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

(ขางรพ.สต.ปลายราง) จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๑๔ โครงการขุดขยายสระน้ําบานหวยไผ หมู ๑๐ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอาง ๔๖๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

(ขางศาลาประชาคม) อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๑๕ โครงการขุดลอกสระน้ําหนาฝาย หมู ๑๐ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอาง ๓๗๗,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๑๖ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู ๑๐ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๑๗ โครงการขุดลอกขยายอางเกิ้ง หมู  ๑๑ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอางเก็บน้ํา ๔๘๐,๐๐๐ ๓๖๒,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๑๘ โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู ๑๑ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค กอสรางฝายน้ําลน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

(คุมคลองแคน) และทําการเกษตรอยางเพียงพอ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค
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๑๙ โครงการขุดลอกคลองหวยแคน หมู  ๑๑ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๐ โครงการขุดขยายอางหนองแก หมู  ๑๑ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอาง ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๑ โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา หมู  ๑๑ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอางเก็บน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

(คลองตาหลอด-หนองจะบก) อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๒ โครงการขุดลอกสระน้ําหนองเลานอย เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกสระน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

หมู  ๑๑ อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๓ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําสระประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดลอกสระน้ํา ๔๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

หมู  ๑๒ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๒๔ โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ หมู ๑๓ เพื่อใหราษฎรมีน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ขุดลอกสระน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๒๕ โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู ๑๕ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค กอสรางฝายน้ําลน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

(คลองอีสานเขียว) และทําการเกษตรอยางเพียงพอ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๖ โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําโนนสมบูรณ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอางเก็บน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

หมู ๑๖ อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๒๗ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู ๑๖ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

(จากโนนสมบูรณ-วังรางนอย) อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๒๘ โครงการขุดลอกสระหนองบัวแดง หมู  ๑๗ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกสระ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค



ผ. 02 ยุทธ 1 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๒๙ โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู  ๑๗ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๓๐ โครงการขุดลอกอางโสกหมัน หมู  ๑๙ เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดลอกอาง ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๓๑ โครงการขุดลอกอางหินลาด(หลัก ๖) หมู ๑๙ เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดลอกอาง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา และทั่วถึง

๓๒ โครงการกอสรางฝายชลอน้ํา หมู ๒๐ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค กอสรางฝายชลอน้ํา ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

และทําการเกษตรอยางเพียงพอ จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๓๓ โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

 หมู ๒๐ อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๓๔ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ เพื่อใหมีแหลงน้ําในการอุปโภคอยาง หมู ๑-๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ราษฎรมีแหลงน้ําในอุปโภค กองชาง

สิ่งแวดลอม พอเพียง น้ําใชอยางพอเพียง อยางพอเพียง

๓๕ โครงการขุดลอกบอน้ําสาธารณะในหมูบาน เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดลอกบอน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

ม.๑ - ม.๒๐ น้ําใชอยางพอเพียง และทั่วถึง

๓๖ โครงการขุดลอกคลองน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกคลอง ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค ม.๑ - ม.๒๐ น้ําใชอยางพอเพียง การเกษตรและอุปโภคบริโภค

๓๗ โครงการกอสรางฝายชลอน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการอุปโภค กอสรางฝาย ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ราษฎรมีน้ําใชอยางเพียงพอ กองชาง

และทําการเกษตร ม.๑-๒๐ น้ําใชอยางพอเพียง และทั่วถึง



ผ. 02 ยุทธ 1 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
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๓๘ โครงการสูบน้ําเขาแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคของ สูบน้ําเขาแหลงน้ํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

ประชาชน สาธารณะ น้ําใชอยางพอเพียง การเกษตรและอุปโภคบริโภค

 ม. ม.๑ - ม.๒๐

๓๙ โครงการขุดลอกสระผลิตประปา(สระขางวัด) เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคของ ขุดลอกสระผลิต ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

ม. ๘ ประชาชน ประปา จํานวน น้ําใชอยางพอเพียง อุปโภคบริโภค

1 โครงการ

๔๐ โครงการขุดลอกอางเกิ้ง หมู  ๑๑ เพื่อเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรและ ขุดลอกอางเก็บน้ํา ๔๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีแหลงน้ําในการทํา กองชาง

อุปโภคบริโภค จํานวน ๑ โครงการ ใชน้ํา การเกษตรและอุปโภคบริโภค
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงาน เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคา บทบาท เด็กนักเรียน ๑๐ รร. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่เขา นักเรียนทุกคนไดรับความสนุก กองการ

วันเด็กแหงชาติ หนาที่และไดรับความสนุกสนาน ศพด. ๗ ศูนย รวมกิจกรรม สนานจากการจัดกิจกรรม ศึกษา

๒ โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและ เพื่อสงเสริมความรูและทัศนศึกษาใหแก เด็กเล็กใน ศพด. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่เขา เด็กเล็กในศพด.ไดรับความรู กองการ

ทัศนศึกษาใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กในศพด.สังกัด อบต. จํานวน ๗ ศูนย รวมกิจกรรม และความสนุกสนาน ศึกษา

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็ก เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  ครูและผูดูแลเด็ก ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนครูและผู บุคลากรมีความรูเฉพาะทางใน กองการ

 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทางการศึกษา  เปนการสงเสริมบุคลากร จํานวน ๑๐ คน ดูแลเด็กที่เขารับการอบรม การปฏิบัติหนาที่ของตนไดดีขึ้น ศึกษา

ใหมีองคความรูที่สามารถปรับใชในการ

ทํางานไดดียิ่งขึ้น

๔ โครงการจัดงานบัณฑิตนอย เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ เด็กเล็กใน ศพด. ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่เขา เด็กและผูปกครองไดรวมยินดี กองการ

ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน จํานวน ๗ ศูนย รวมกิจกรรม เมื่อเด็กจบการศึกษา ศึกษา

๕ โครงการปรับปรุงหองเรียนรูเด็กปฐมวัย เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน นักเรียนอนุบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่เขา เด็กนักเรียนไดเพิ่มพูนความรู และ กองการ

(หองเรียนอัจฉริยะ) ใหเด็กเล็ก/เด็กอนุบาลในพื้นที่มี และศพด.ในพื้นที่ รวมกิจกรรม ศักยภาพการศึกษา ศึกษา

หองเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา

๖ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศูนย เด็กเล็กใน ศพด. ๑,๕๕๑,๐๐๐ ๑,๘๙๓,๘๕๐ ๑,๖๐๖,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่ได นักเรียนทุกคนไดรับสวัสดิการ กองการ

สถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน จํานวน ๗ ศูนย รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษา

๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกนักเรียน ศพด. ๗ แหง ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๖๘,๙๐๐ ๒,๖๖๓,๕๘๐ ๒,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๗๗๐,๐๐๐ รอยละของจํานวนเด็กที่ได นักเรียนทุกกคนไดดื่มนมเพื่อเสริม กองการ

(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียน รร.สพฐ. ๑๐ แหง รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สรางสุขภาพ ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. ๐๒
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๘ โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย ศพด. ๑๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของเด็กนักเรียนที่ได เด็ก ใน ศพด. มีวัสดุ สื่อการ กองการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๗ ศูนย ประโยชน เรียนที่ทันสมัย เหมาะสมและ ศึกษา

พอเพียง

๙ โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสารไอโอดีนใน เพื่อใหเด็กเล็กใน ศพด.ไดรับประทาน ศพด. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของเด็กที่เปนโรค เด็กเล็กใน ศพด.ไดรับประทาน กองการ

เด็กปฐมวัย อาหารที่มีสารไอโอดีน ปองกันโรคคอพอก จํานวน ๗ ศูนย คอพอกลดลง อาหารที่มีสารไอโอดีน ศึกษา

ปองกันโรคคอพอก

๑๐ โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนให ศพด. ๒๕๑,๕๐๐ จํานวนเด็กที่ไดรับการ เด็ก ศพด.ไดรับการพัฒนา กองการ

ใหแกเด็กปฐมวัย กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเปน จํานวน ๗ ศูนย พัฒนา ทั้งทางดานรางกาย สังคม ศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอน สติปญญา 

๑๑ โครงการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไข ศพด. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้งในการประชุม การจัดการเรียนการสอนของ ศพด. กองการ

เด็กเล็ก ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียน จํานวน ๗ ศูนย จํานวนผูเขารวมประชุม มีการพัฒนาและเปนไปตามความ ศึกษา

การสอน ตองการของชุมชน

๑๒ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาใหกาวเขาสูระดับสากล ศพด. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ การจัดการเรียนการสอนของ ศพด. กองการ

จํานวน ๗ ศูนย การพัฒนาเปนเด็ก ๒ ภาษา มีการพัฒนาสูระดับสากล ศึกษา

๑๓ โครงการกอสรางปรับปรุงหองน้ํา ศพด. เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี ศพด. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กนักเรียนที่ไดรับ เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหอง กองการ

หองน้ําใชอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน จํานวน ๗ ศูนย ประโยชน น้ําใชอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน ศึกษา

๑๔ โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซมอาคารศูนย เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี ศพด. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กนักเรียนที่ไดรับ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่เรียนที่ไดมาตรฐาน มั่นคง จํานวน ๗ ศูนย ประโยชน สถานที่เรียนที่ไดมาตรฐาน ศึกษา

แข็งแรงปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง

๑๕ โครงการวิทยแกจน เพื่อนําความรูและนําวิทยาศาสตรมาปรับ โรงเรียน สพฐ. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ ผูเขาอบรมมีความรูในการนํา กองการ

ใชในชีวิตประจําวัน ในพื้นที่ ๑๐ แหง การฝกอบรมตามโครงการ วิทยาศาสตรมาปรับใชในชีวิต ศึกษา

ประจําวัน



ผ. 02 ยุทธ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๑๖ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคระกรรมการ เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร นักเรียนสังกัด ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๗๖๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนทุกคนไดรับประทาน กองการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สําหรับสนับสนุน กลางวันที่มีประโยชน ไดรับสารอาหาร สพฐ.ในพื้นที่จํานวน อาหารกลางวัน อาหารกลางวันที่มีประโยชน

อาหารกลางวัน ครบถวน ๑๐ แหง ไดรับสารอาหารครบถวน

๑๗ อุดหนุนโรงเรียนบานมะเกลือเกาตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๑๘ อุดหนุนโรงเรียนบานไรโคกสูงตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๑๙ อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไมตายตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๐ อุดหนุนโรงเรียนบานหนองมวงตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๑ อุดหนุนโรงเรียนบานวังรางใหญตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๒ อุดหนุนโรงเรียนบานบุตาสงตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๒๓ อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเบนตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๔ อุดหนุนโรงเรียนบานวังรางนอยตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๕ อุดหนุนโรงเรียนบานหวยไผตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน

๒๖ อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเลาใหญตาม เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

โครงการสงเสริมการศึกษาและพัฒนา การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

คุณภาพชีวิตนักเรียน

๒๗ อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ กองการศึกษา

มะเกลือตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวิชาการ ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษามะเกลือ ตําบล ๑๐  โรงเรียน ประโยชนจากกิจกรรม ดานวิชาการเพิ่มขึ้น

๒๘ อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูความ บุคลากรทางการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่เขารวมโครงการ นักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคน กองการศึกษา

ศึกษามะเกลือตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เขาใจการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และ ศึกษาและเด็กพิเศษ ไดรับการดูแลใหความชวย

เด็กพิเศษเรียนรวม นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดรับการพัฒนาเต็ม ในพื้นที่ตําบล เหลืออยางเหมาะสมและมี

ตามศักยภาพของแตละบุคคล มะเกลือเกา พัฒนาการเด็กตามศักยภาพ

๒๙ อุดหนุนโรงเรียนวังรางพิทยาคมตามโครงการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ จํานวนนักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของนักเรียนที่ไดรับ นักเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของนักเรียน ที่เขารวมโครงการ ประโยชนจากกิจกรรม

นักเรียน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการศึกษาดูงานดานการเกษตร เพื่อใหเกิดทางเลือกในการพัฒนางานดาน ม.๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเกษตรกรที่เขา เกษตรกรสามารถนําความรูที่ได กองสงเสริม

การเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม รวมโครงการ รับมาพัฒนาการเกษตรของตนเอง การเกษตร

ในตําบล

๒ โครงการสนับสนุนกลุมยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาการจัดตั้งกลุมและดําเนินการ กลุมยุวเกษตรกร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนสมาชิกยุวเกษตรกร เยาวชนมีความรูเรื่องการทําการ กองสงเสริม

ของกลุมยุวเกษตรกรในตําบลมะเกลือเกา รร.ในพื้นที่ ที่รวมกิจกรรม เกษตรและสามารถนําไปปฏิบัติได การเกษตร

เกิดความรักในอาชีพการเกษตร

๓ โครงการสงเสริมการสรางงานสราง เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกลุม ม.๑-๒๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเกษตรกรที่เขา เกษตรกรไดรับความรู กองสงเสริม

อาชีพใหกับเกษตรกร เกษตรกร รวมโครงการ เพื่อพัฒนาอาชีพ การเกษตร

๔ โครงการสงเสริมการทํางานของศูนยบริการ เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยฯ เกิดการ ม.๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนสมาชิกศูนยที่รวม ศูนยฯเกิดการพัฒนาและขับ กองสงเสริม

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบพัฒนาและขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง กิจกรรมตางๆ เคลื่อนอยางตอเนื่อง การเกษตร

๕ โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูดานการเกษตร มี ม.๑๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของกิจกรรม อบต.มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ กองสงเสริม

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ แปลงเกษตรสาธิตใหนักเรียน/ประชาชน ที่ดําเนินการ พอเพียงใหประชาชน/นักเรียน การเกษตร

ไดเรียนรู พักแรม และทํากิจกรรมตางๆ ไดศึกษา พักแรม และทํากิจกรรม

งบประมาณและที่มา

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

วัตถุประสงค

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๖ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยเรียนรู เพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูดานการเกษตร มี ม.๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของกิจกรรม อบต.มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ กองสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตาม ที่ดําเนินการ พอเพียงใหประชาชน/นักเรียน การเกษตร

แนวพระราชดําริ ไดศึกษา พักแรม และทํากิจกรรม

๗ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหหมูบานมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อ ม.๑-๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่เขารวม ชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเอง กองสงเสริม

ลดรายจายครัวเรือน กิจกรรม ได สามารถลดรายจายครัวเรือน การเกษตร

๘ โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อสรางงานสรางอาชีพใหกับเกษตรกร ม.๑-๒๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ เกษตรกรมีอาชีพ สรางรายได กองสงเสริม

มีรายไดเพิ่มขึ้น การเกษตร

๙ โครงการรณรงคใหเกษตรกรไถกลบตอซัง เพื่อลดปญหาหมอกควันและลดการเผา ม.๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ เกษตรกรลดการเผาตอซังขาว กองสงเสริม

ขาว ตอซังขาว ซึ่งทําใหคุณภาพดินแยลง การเกษตร

๑๐ โครงการสงเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความ ม.๑-๒๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ คุณภาพดินดีขึ้น กองสงเสริม

ปรับปรุงบํารุงดิน อุดมสมบูรณ การเกษตร

๑๑ โครงการโรงสีชุมชน(ขนาดเล็ก) เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ใหบริการในการ ม.๑-๒๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนเกษตรกรที่เขารวม ชุมชนมีสถานที่ใหบริการในการ กองสงเสริม

สีขาวภายในชุมชน โครงการ สีขาว การเกษตร

๑๒ โครงการศูนยขาวชุมชนตําบลมะเกลือเกา เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกขาวมีแหลงแลก ม.๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเกษตรกรที่เขารวม เกษตรกรผูปลูกขาวมีศูนยแลก กองสงเสริม

เปลี่ยนพันธุขาวที่ดีเพื่อใชในการเพาะปลูก โครงการ เปลี่ยนพันธุขาวที่ตนเองตองการ การเกษตร

๑๓ โครงการโรงเรียนชาวนา เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกขาวมีความรูที่ถูกตอง ม.๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนเกษตรกรที่เขารวม การทํานาของเกษตรกรถูกตอง กองสงเสริม

ในการเพาะปลูกและการดูแลแปลงนา โครงการ ตามหลักวิชาการและไดผลผลิต การเกษตร

ที่มีคุณภาพดีขึ้น

๑๔ โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมูบาน เพื่ออบรมใหความรูอาสาสมัครเกษตร ม.๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนอาสาสมัคร เกษตรกรสามารถนําความรูที่ได กองสงเสริม

เกษตรที่รวมโครงการ รับมาพัฒนาการเกษตรของตนเอง การเกษตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๑๕ โครงการศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูดานการเกษตร มี ม.๑๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของกิจกรรม อบต.มีศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎี กองสงเสริม

ตามแนวพระราชดําริ แปลงเกษตรสาธิตใหนักเรียน/ประชาชน ที่ดําเนินการ ใหมฯใหประชาชน/นักเรียน การเกษตร

ไดเรียนรู และทํากิจกรรมตางๆ ไดศึกษา พักแรม และทํากิจกรรม

๑๖ โครงการกอสรางปายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อใหมีปายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.๑๕ ๙๕,๐๐๐ ปายศูนยเรียนรูศูนย มีปายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ กองสงเสริม

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง การเกษตร

๑๗ อุดหนุนกลุมแมบานเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกลุมใหมีความกาว กลุมแมบาน ๓๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่เขา สมาชิกกลุมมีอาชีพมีรายได กองสงเสริม

หนาและตอเนื่อง หมู ๑-๒๐ รวมกลุม เพิ่มขึ้น การเกษตร

๑๘ อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสงเสริมการรวมกลุมใหมีความยั่งยืน กลุมวิสาหกิจชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่เขา สมาชิกกลุมมีอาชีพมีรายได กองสงเสริม

และสรางรายไดใหสมาชิกกลุม หมู ๑-๒๐ รวมกลุม เพิ่มขึ้น การเกษตร

๑๙ อุดหนุนกลุมยุวเกษตรกร เพื่อใหยุวเกษตรกรไดเรียนรูกิจกรรมการ กลุมยุวเกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่เขา นักเรียนเห็นคุณคาของอาชีพ กองสงเสริม

เกษตร ในโรงเรียน รวมกลุม เกษตรกรรม การเกษตร

๒๐ โครงการปรับปรุงหองประชุมศูนยเรียนรู เพื่อปรับปรุงหองประชุมศูนยเรียนรู อาคารศูนย ๓๗๐,๙๐๐ จํานวนครั้งของการใช อบต.มีสถานที่สําหรับจัดประชุมที่ กองสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เรียนรู ม. ๑๕ ประโยชน สามารถรองรับประชาชนไดเพิ่มขึ้น การเกษตร
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนที่ เพื่อใหประชาชนไดรับความชวยเหลือเมื่อ หมู ๑-๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๖,๖๖๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ ประชาชนที่เดือดรอนไดรับ สํานัก

ประสบภัย ประสบภัยอยางเหมาะสมและทันเวลา การชวยเหลือ ความชวยเหลือทันเวลา ปลัด

๒ โครงการชวยเหลือสงเคราะหประชาชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุง หมู ๑-๒๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ ผูยากจนและผูดอยโอกาสไดรับ กอง

ที่ยากจนและดอยโอกาส คุณภาพชีวิตผูยากจนและดอยโอกาส การชวยเหลือ การชวยเหลือใหมีคุณภาพชีวิต สวัสดิการฯ

ที่ดี

๓ โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ หมู ๑-๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ ประชาชนที่ยากไรและดอยโอกาส กอง

กับประชาชนผูยากไรและดอยโอกาส ประชาชนผูยากไรและดอยโอกาส การชวยเหลือ มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สวัสดิการฯ

๔ โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อ เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงานเพื่อสรางสิ่ง อบต. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการที่ไดมารับ ผูพิการไดรับความสะดวกเมื่อ กอง

สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ อํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ บริการ ติดตอราชการ สวัสดิการฯ

๕ โครงการฝกอาชีพผูปวยเอดส เพื่อใหผูปวยเอดสมีอาชีพ มีรายไดในการ ผูปวยเอดส ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูปวยเอดสที่เขา ผูปวยเอดสมีอาชีพ มีรายได กอง

ดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น ม. ๑-๒๐ รวมกิจกรรม ในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น สวัสดิการฯ

๖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆของผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน กลุมผูสูงอายุมีงบประมาณสนับ กอง

ผูสูงอายุตําบลมะเกลือเกา เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรม ม. ๑-๒๐ การ สนุนการทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการฯ

รื่นเริงสงเสริมอาชีพ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒
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๔.๒ แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสุงอายุ เพื่อใหการชวยเหลือผูสูงอายุใหมีรายไดใน ผูสูงอายุ ๑๗,๒๔๐,๔๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ ผูสูงอายุมีรายไดในการเลี้ยงชีพ กอง

การเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น หมู ๑-๒๐ เบี้ยยังชีพ เพิ่มขึ้น สวัสดิการฯ

๒ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหการชวยเหลือผูพิการที่ไมสามารถ ผูพิการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูพิการที่ไดรับ ผูพิการที่ไมสามารถชวยเหลือ กอง

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดใหมีรายได หมู ๑-๒๐ เบี้ยยังชีพ ตนเองได  ไดรับการชวยเหลือ สวัสดิการฯ

ในการเลี้ยงชีพ

๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยเอดส ใหมีราย ผูพิการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ จํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับ ผูปวยโรคเอดสมีรายไดสําหรับ กอง

ไดสําหรับใชในการเลี้ยงชีพเพิ่มเติม หมู ๑-๒๐ เบี้ยยังชีพ ใชในการเลี้ยงชีพเพิ่มเติม สวัสดิการฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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๔.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสรางความสุขความปรองดอง เพื่อเสริมสรางความสุขความปรองดอง หมู ๑-๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีความเขมแข็งความ สํานัก

สมานฉันทใหกับชุมชน สมานฉันทรักใครสามัคคีของคนในชุมชน กิจกรรม ปรองดองสมานฉันทรักใคร ปลัด

สามัคคี

๒ โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการ หมู ๑-๒๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวม สํานัก

ปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อความ กิจกรรม ในการปกปองสถาบันสําคัญ ปลัด

สามัคคีของคนในชาติ ของชาติ

๓ โครงการปองกันและแกไขปญหายา จัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด หมู ๑-๒๐ ๒๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ลดปญหายาเสพติดในพื่นที่ลง สํานักปลัด

เสพติด ในหมูบาน

๔ โครงการบําบัดฟนฟูและอบรมอาชีพผูติด เพื่อใหผูติดยาเสพติดไดเขารับการบําบัดฟนฟู ผูติดยาเสพติด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูผานการอบรม ผูติดยาเสพติด ผานการบําบัด สํานักปลัด

ยาเสพติด และอบรมอาชีพเพือใหกลับมาใช หมู ๑-๒๐ และอบรมอาชีพสามารถกลับมา

ชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ ใชชีวิตในสังคมไดเหมือนบุคคล

ทั่วไป

๕ โครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยา เพื่อใหเยาวชนเปาหมายชวยสอดสองดูแล หมู ๑-๒๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเยาวชนรวมกิจกรรม เยาวชนเปาหมายชวยสอดสอง สํานักปลัด

เสพติดในเด็กนักเรียน เฝาระวัง ยาเสพติดในพื้นที่ มีจํานวนเพิ่มขึ้น ดูแลเฝาระวัง ยาเสพติดในพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการตําบลนาอยูที่สุด สงเสริมการสรางสุขภาวะชุมชนและ หมู ๑-๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด ตําบลมะเกลือเกาสามารถ กอง

ขับเคลื่อนใหตําบลกาวสู " ตําบลนาอยูที่สุด " กิจกรรม พัฒนาสุขภาวะชุนชนเปนตําบล สาธารณสุขฯ

นาอยูที่สุด

๗ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเอง การเรียน หมู ๑-๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุมีการพัฒนาตนเอง กอง

รูตลอดชีวิต สงเสริมสุขภาพที่ดีทั้งดานราง ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ สาธารณสุขฯ

กายและจิตใจ เกิดการสรางสรรคประโยชน

แกชุมชนและสังคมแกผูสูงอายุ

๘ โครงการบานนี้มีรัก "คายครอบครัว เพื่อเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง หมู ๑-๒๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมีความรัก กอง

อบอุน" เกิดความรักความเขาใจภายในครอบครัว ความเขาใจภายในครอบครัว สวัสดิการฯ

เพิ่มขึ้น ปญหาครอบครัวลดลง

๙ โครงการอบรมปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูวิธีปองกันและเกิด โรงเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม เด็กและเยาวชนรูวิธีปองกันและ กอง

การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน "วัยรุน เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน ๑๑ แหง เกิดเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน สวัสดิการฯ

สดใส ไมทองกอนวัย"

๑๐ โครงการอบรมและสงเสริมการสรางงาน เพื่ออบรมและสงเสริมการสรางอาชีพให หมู ๑-๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนและกลุมตางๆ ไดรับ กอง

สรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมองค ประชาชนและกลุมองคกรตางๆในตําบล การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สวัสดิการฯ

กรตางๆ และประชาชนตําบลมะเกลือเกา มะเกลือเกา ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

๑๑ โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน เพื่อใหกลุมองคกรตางๆและประชาชนทั่วไป หมู ๑-๒๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ กลุมองคกรตางๆ และ กอง

แกประชาชนตําบลมะเกลือเกา ไดมีโอกาสเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรู ประชาชนนําความรูที่ได สวัสดิการฯ

และศึกษาดูงานเพื่อเปนประโยชนในการ รับมาพัฒนาและปรับปรุงใช

ปฏิบัติงาน ใหเหมาะกับงานในพื้นที่ตน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนยพัฒนาคุณภาพ ม.๙ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กอง

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบล ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุใหสามารถ กิจกรรม สงเสริมอาชีพผูสูงอายุไดรับการ สวัสดิการฯ

มะเกลือเกา ใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

๑๓ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสงเสริมและ เพื่อใหมีสถานที่ในการประชุมและทํา ม. ๕, ม. ๙ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนผูใชประโยชนมี ศูนยฯมีสถานที่ในการประชุม กอง

พัฒนาอาชีพ กิจกรรมตางๆของศูนย จํานวนเพิ่มขึ้น หรือทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการฯ

๑๔ อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ม.๑-๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละของสตรีที่เขารวม กพสม. มีงบประมาณ กอง

สตรีหมูบาน(กพสม. หมู ๑-๒๐) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานในตําบล กิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมกลุม สวัสดิการฯ

๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการ ม.๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของสตรีที่เขารวม กลุมสตรีตําบลมีงบประมาณ กอง

ตําบลมะเกลือเกา พัฒนาสตรีตําบลมะเกลือเกา กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการฯ

๑๖ อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบล เพื่อใหผูสูงอายุตําบลมะเกลือเกาไดรับการ ผูสูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของผูสูงอายุที่เขา ชมรมผูสูงอายุมีงบประมาณ กอง

มะเกลือเกา สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม หมู ๑-๒๐ รวมกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมกลุม สวัสดิการฯ

ตางๆของชมรม

๑๗ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบล เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของเยาวชนที่เขา เด็กและเยาวชนมีสวนรวม กอง

มะเกลือเกา เยาวชนตําบลมะเกลือเกา ใหมีสวนรวม หมู ๑-๒๐ รวมกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการ สวัสดิการฯ

ในการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่น

๑๘ อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนา ประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่เขา ศูนยพัฒนาครอบครัวประจํา กอง

ประจําตําบลมะเกลือเกา ครอบครัวประจําตําบลมะเกลือเกา หมู ๑-๒๐ รวมกิจกรรม ตําบลมีการจัดกิจกรรมเพื่อ สวัสดิการฯ

การพัฒนาทองถิ่น

๑๙ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่เขา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน กอง

ชุมชน เพื่อใหกองทุนมีงบประมาณ หมู ๑-๒๐ รวมกองทุน มีงบประมาณสมทบจากอปท. สวัสดิการฯ

ขับเคลื่อน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ อุดหนุนศูนยสภาองคกรชุมชน เพื่อใหศูนยสภาองคกรชุมชนตําบลมะเกลือเกา ศ.อชต. ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของสมาชิกมี ศูนยฯมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ กอง

ตําบลมะเกลือเกา(ศ.อชต.) มีงบประมาณในการขับเคลื่อน ต.มะเกลือเกา จํานวนเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง สวัสดิการฯ

๒๑ โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสรางมูลคา กลุมอาชีพ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนสินคาที่จําหนายได กลุมอาชีพไดรับการพัฒนา สวัสดิการ

ชุมชน สินคาชุมชน หมู ๑-๒๐ มีจํานวนมากขึ้น บรรจุภัณฑเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น สังคม

๒๒ โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได เพื่อสงเสริมและพัฒนารายไดให กลุมอาชีพ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น กลุมอาชีพไดรับการสงเสริมให สวัสดิการ

ใหกับชุมชน กับชุมชน หมู ๑-๒๐ มีงานทํามีรายไดเพิ่มขึ้น สังคม

๒๓ โครงการปรับปรุงอาคารหองสมุด เพื่อใหมีสถานที่ในการประชุมและทํา ม. ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูใชประโยชนมี ศูนยฯมีสถานที่ในการประชุม กอง

มีชีวิตบานหนองมวง กิจกรรมตางๆของประชาชน จํานวนเพิ่มขึ้น หรือทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการฯ

๒๔ โครงการพัฒนามะเกลือเกาเมือง พัฒนามะเกลือเกาใหเปนเมืองนาอยู หมู ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กอง

อัจฉริยะ(สมารทซิตี)้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีความสุข สาธารณสุขฯ

๒๕ โครงการอบรมใหความรูและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลมะเกลือ เยาวชน ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม เยาวชนมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กอง

ศักยภาพเยาวชนตําบลมะเกลือเกา เกา หมู ๑-๒๐ สวัสดิการฯ

๒๖ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเอง การเรียน หมู ๑-๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุมีการพัฒนาตนเอง กอง

รูตลอดชีวิต สงเสริมสุขภาพที่ดีทั้งดานราง ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ สาธารณสุขฯ

กายและจิตใจ เกิดการสรางสรรคประโยชน

แกชุมชนและสังคมแกผูสูงอายุ

๒๗ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมศูนย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆของผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน กลุมผูสูงอายุมีงบประมาณสนับ กอง

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรม ม. ๑-๒๐ การ สนุนการทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการฯ

ผูสูงอายุตําบลมะเกลือเกา รื่นเริงสงเสริมอาชีพ ฯลฯ

๒๘ โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน เพื่อใหกลุมองคกรตางๆและประชาชนทั่วไป หมู ๑-๒๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ กลุมองคกรตางๆ และ กอง

เพื่อพัฒนาประชาชนตําบลมะเกลือเกา ไดมีโอกาสเขารับการอบรมเพิ่มพูนความรู ประชาชนนําความรูที่ได สวัสดิการฯ

และศึกษาดูงานเพื่อเปนประโยชนในการ รับมาพัฒนาและปรับปรุงใช

ปฏิบัติงาน ใหเหมาะกับงานในพื้นที่ตน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 ผ. 02 ยุทธ 5

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคตางๆ เพื่อรณรงคควบคุมและปองกันโรคตางๆ หมู ๑-๒๐ ๑๙๐,๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการ ประชาชนปลอดจากโรคตางๆ กอง

กับประชาชน เพื่อใหเกิดความรูและทักษะ จัดกิจกรรม เชน ไขเลือดออก มือเทาปาก สาธารณสุข

ในการปองกันควบคุมโรค

๒ โครงการอบรมแกนนําควบคุมโรคติดตอ เพื่อใหแกนนําแตละหมูบานมีความรูในเรื่อง หมู ๑-๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่รวม แกนนําสามารถนําความรูไป กอง

การควบคุมโรคติดตอ กิจกรรม เผยแพรใหประชาชนใน สาธารณสุข

หมูบานทราบ

๓ โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพรานอาหารใหได หมู ๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนรานอาหาร จํานวนรานอาหารไดมาตรฐาน กอง

มาตรฐาน สะอาด ที่เขารวมโครงการ เพิ่มขึ้น สาธารณสุข

๔ โครงการพัฒนาบริการงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศูนย ศส.มช.และพัฒนาศักยภาพ หมู ๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด ศูนยศส.มช.มีความพรอมใน กอง

อสม.มีความพรอมในการปฏิบัติงานดาน กิจกรรม การปฎิบัติงานและ อสม.มี สาธารณสุข

สาธารณสุข ศักยภาพเพิ่มขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจํา เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ของ อสม. ม.๑-๒๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด อสม. ในหมูบานไดรับการ กอง

หมูบาน หมู ๑-๒๐ ๒๐ หมูบาน กิจกรรม พัฒนาดานสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

๖ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน ม.๑-๒๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการที่ กองทุน สปสช. มีงบประมาณ กอง

สุขภาพในระดับทองถิ่น ดําเนินการ ดําเนินงานดานการสงเสริม สาธารณสุขฯ

สุขภาพในชุมชนที่เพียงพอ

๗ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน หมู ๑-๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการ ประชาชนปลอดจากโรคพิษ กอง

โรคพิษสุนัขบา ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จัดกิจกรรม สุนัขบา สาธารณสุข

๘ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน หมู ๑-๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการ ประชาชนไดรับความรูในงาน กอง

สาธารณสุข จัดกิจกรรม ดานสาธารณสุข สาธารณสุข

๙ โครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชน หมู ๑๕ ๑๒๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ ประชาชนมีสุขภาพรางกาย กอง

ใชบริการ แข็งแรง สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 ๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายประสิทธิ์  ประเทศ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๙๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางทองบอ  หมื่นประชาชน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายสงบ  อุกฤษ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๙๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายปญญา  วินหาญ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  หมู ๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหิน ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(คุมคลองน้ํา-ถนนสายยุทธศาสตร) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒(สายบานนางจําเนียร  เทิงสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒(สายบานนางเพ็ญศรี  ลีจันทึก) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๒๑,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒(สายบานนายอุดร  ใจแกว) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒(สายบานนางอํานวย ทองสูงเนิน ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๓ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนบานไร-ถนนยุทธศาสตร) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๔(คุมเหมือนฝน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหินคลุก ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (คุมหนองโพธนอย) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๖(ทางขึ้นเขามะกอก) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒๒๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอย ๔) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๗๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (คุม ๙) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนายลิตร ธงชัย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๑๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๖,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๗ (เสนประปาหมูบาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๑๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๗ (ซอยขนมจีน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับเกรดถนน ๘๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๗ (ซอยกลางบาน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๐ (สายบานนายสมชาย โฉสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๑ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(คุมคลองแคน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๖๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๔ (บานนายนอม-บานนายสนอง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๔ (บานนายมังกร  ขยันงาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๖ (สายไปอางเก็บน้ํา) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๕ โครงการยายและปรับปรุงถังประปาเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุง ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พรอมระบบสูบจายน้ํา หมู ๑๕ พอเพียง ถังประปาหมู ๑๕ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง
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๒๖ โครงการปรับปรุงประปา หมู ๑๑ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงระบบประปา ๑๖๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๑๑ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๗ โครงการซอมทอลอดขามถนน เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน ซอมทอลอดขามถนน ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

บานหนองมวง หมู ๕ จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๘ โครงการซอมทอลอดขามถนน เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน ซอมทอลอดขามถนน ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

บานวังรางนอย หมู ๙ จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๙ โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนนลาด ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

แบบแคพซีล หมู ๑๒-หมู ๑๔ การสัญจร ยาง จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓๐ โครงการกอสรางรั้วกั้นสระน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันคน สัตว ตกสระน้ําเปน สรางรั้วกั้นสระน้ํา ๒๒๐,๐๐๐ มีรั้วกั้นสระน้ํา ประชาชนและสัตวมี กองชาง

หมู ๘ อันตราย จํานวน ๑ โครงการ รับความปลอดภัย 

ไมเสี่ยงตอการตกสระน้ํา

๓๑ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู ๑๒ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุมและทํา ตอเติม ๒๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ศาลาประชาคม รับประโยชน ประชุมและทํากิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

๓๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๖(ทางขึ้นเขามะกอก) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๔ (คุมเหมือนฝน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๓ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายหัวเขา-วังรางใหญ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๓๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๕ (สายบานปาพิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓๖ โครงการยายโครงเหล็กหอถังประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ยายโครงเหล็กหอถัง ๙๘,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พรอมระบบสูบน้ํา หมู ๑๖ พอเพียง ประปา หมู ๑๖ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๓๗ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(จากปากทาง-วัดโนนสมบูรณ) พอเพียง หมู ๑๖ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๓๘ โครงการขยายทอเมนประปาพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๑๗๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

บานหนองเลา หมู ๑๑-บานคําไฮ หมู ๑๕ พอเพียง หมู ๗ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๓๙ โครงการซอมแซมหอกระจายขาว หมู ๑๒ เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร ซอมแซม ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับฟงขาว กองชาง

ที่ผูนําประชาสัมพันธอยางทั่วถึง หอกระจายขาว รับประโยชน สารประชาสัมพันธอยาง

ทั่วถึง

๔๐ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๗ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๗ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๔๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงซอมแซม ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

ประปาหมูบาน หมู ๑๐ พอเพียง ระบบประปาหมู ๑๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๔๒ โครงการปรับปรุงมระบบประปาหมูบาน หมู ๒๐ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงระบบ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง ประปา หมู ๒๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๔๓ โครงการกอสรางหอถังประชาแบบเชมเปญ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางหอถังประปา ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

หมู ๑๔ พอเพียง หมู ๑๔ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง
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๔๔ โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู ๑๕ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดเจาะบอบาดาล ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

(ภายในหมูบาน) หมู ๑๕ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๔๕ โครงการขุดลอกรองระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน ขุดลอกรอง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๔๖ โครงการขุดลอกรองระบายน้ํา  หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน ขุดลอกรอง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๔๗ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  หมู ๘ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๔๘ โครงการกอสรางรั้วกั้นสระน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันคน สัตว ตกสระน้ําเปน สรางรั้วกั้นสระน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ มีรั้วกั้นสระน้ํา ประชาชนและสัตวมี กองชาง

หมู ๑๒ อันตราย จํานวน ๑ โครงการ รับความปลอดภัย 

๔๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๙๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๒ (เสนหนาวัด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๔ (คุมวัด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานชางอารม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางสีสด  ประเทศ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๕๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒ (ซอยบานนายอุดร  ใจแกว) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๓๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนางสมปอง ทองเจือ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๐๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนางสําราญ  คตสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๖,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนายรวย  แซจิ๋ว) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๙๔,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๖(ซอยโรงสีตาเดช) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๘ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยขางรพ.สต.ปลายราง) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๕๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๙๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (ซอยขางบานนางอําไพ-หนาวัด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๙๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (ซอยขางบานนางสุชาญ  สมพงษ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๑๑,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๐ (สายบานนางเล็ก ศรีเทพ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๖๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๐ (ซอยขางโรงเรียน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑ (คุมลุงประทีป) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (บานหัวเขา-สามแยกโสกจาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๘๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๖ (เสนทางเขาวัด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๔,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๗ (เสนโสกจาน-หนองมวง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (ถนนมิตรภาพ-ถนนเลียบคลองสงน้ํา) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๖๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๙๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๙ (เสนมิตรภาพ-วัดบุงคลา) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๐ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู ๑๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

 (เสนตรงขามลานมัน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๗๑ โครงการขยายทอเมนประปาอางเกิ้งและปรับปรุง เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

ระบบการผลิตน้ําประปาคําไฮ พอเพียง หมู ๑๑ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๗๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๑,๒๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายยงยุทธ  เพียรสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายประสิทธิ์   เลาสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๑๑,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายสมศรี  วันสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนายวิชาญ  บนสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางละมัย  กุลจันทึก) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๙๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางสมพร  ตะนัง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๕๔,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานผูพันเทียง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๗๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๘๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑(ซอยบานนางสมร   เหลือสูงเนิน ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนเขาบานนางตุย  แสนสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๒ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต   หมู ๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซฒถนนคอนกรีต ๖๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายบานนางภัทรา  เงินสูงเนิน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๓ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต   หมู ๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซฒถนนคอนกรีต ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายโสกเสี้ยว) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๒ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายคลองสงน้ํา-บานนางอํานวย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยสามหมอ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยหวยใหญ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บานนายโพธิ์ มากสุทธิปาน-สระน้ําวัดหนองไมตาย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๘๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายบานนางแตง เตยพิมาย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๘๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยชางกุง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(โนนลาดควาย) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยสองพัน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยวังหมาลี(่เชื่อมมะเกลือใหม-บานนายทองใบ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมู ๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(พรอมยกระดับ คุมหนองเรือ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๖,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยนางบุหลง เทิงสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๗๖,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานตาเริ่ม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๑๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานตาหมวย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๑๑,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนางสําราญ คตสูงเนิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๙๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (ซอยบานนางสุเนตร-นางพะเยาว) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๙๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (คุมดงซาง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๕ (คุมหัวนา) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(หนองมวง(นาลุงวัน)-สวนปา ต.หนองตะไก การสัญจร คลุก จํานวน ๖ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๒ โครงการซอมสรางถนนลาดยาง สายหนองมวง- เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนน ๔๗๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หวยไผ การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๓ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนน ๒๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เชื่อมถนนลาดยาง) การสัญจร คอนกรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๔ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หมู ๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนน ๔๔๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

 - ม. ๑๐(สาย ทล ๒๔ บานหนองมวง-หวยไผ) การสัญจร ลาดยาง จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๖(คุมปากดง-หนาบานนางวิรดา-นางสะอิ้ง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๖(ซอยนางมาร)ี การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๐๗ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

                                                  (จาก ร.ร.วังรางใหญ-หัวเขาพัฒนา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๘ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางไปสระน้ําสาธารณะใหม) การสัญจร คลุก จํานวน ๖ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๐๙ โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนนคอนกรีต ๒๕๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางเขาหมูบานวังรางใหญ) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานนางแปม เมฆสูงเนิน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานตาชอย  พุดชัยภูม)ิ การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานนางลอย  เดชบุตร) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จาก ร.ร.วังรางใหญ-นา อ.ชีวะ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยขางโรงเรียนวังรางพิทยาคม-บานนายสมาน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานนางเวียงชัย  ชาภักด)ี การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๗ (เสนกลางบาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๗ โครงการปรับเกรดถนน หมู  ๗ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับเกรดถนน ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บริเวณเรียบคลองลําสําลาย บุตาสง-หนองไผ) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๘ โครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู  ๗ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ยกระดับถนน ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เชื่อมซอยขนมจีนไปโรงเรียน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๑๙ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต หมู  ๗ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ยกระดับถนน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยกลางบาน จุดที่ทรุด) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (ซอยบานนายเสวก-บานนายเหิน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (ถนนสายหลัก-บานนายประเสริฐ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (ซอยมั่งมี ชวงบานนางติ๋ม-นางสวาท) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนางบุดด-ีบานนางยม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนายวิชัย-บานนายสมร) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๒๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนายคณิต-บานนายสมคิด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนายสมร-บานนส.สํารวย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนายเพชร-บานนายคณิต) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๘ (บานนางเกษร-บานนายหยุง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๒๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๒๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (ซอยขาง ศพด.) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๕๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (คุมนอย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  หมู ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๑๒๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(คุม ๘) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๒ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขางบานนางสายบัว) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๓ โครงการยกระดับถนน หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ยกระดับถนน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานยายกามล แดงสูงเนิน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๓๔ โครงการปรับปรุงถนน หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับปรุงถนน ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางไปเขามะกอก) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (คุม ๑๐) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (ซอยสุด-บานนางเกษร) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (ซอยหนาวัด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๓๒,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๙ (คุม ๔) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๓๙ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ปากทางบานนายสมพร-คุมนอย) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๐ โครงการยกระดับถนน หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ยกระดับถนน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานนายสนิท) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๑ โครงการยกระดับถนน หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ยกระดับถนน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขางศูนยดานทิศตะวันออก) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๒ โครงการปรับปรุงถนน หมู  ๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับปรุงถนน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางไปเขามะกอก) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๔๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๒๔,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๐ (ซอยบานนางเรียม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๗๖,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๐ (ซอยบานนางเหมือน ภูตะขบ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๕ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหิน ๖๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บานลุงดอน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางเขาวัด-เมรุ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๗ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๘๘,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑ (ซอยตรงขามบานกํานันพิชัย) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑ (บานนายจู-ถนนลาดยาง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๔๙ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑(สาววัดเกา-สวนนายวิสัน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๘๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑ (บานนางจรวย-บานนางนกเอี้ยง) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๑ (แยกโสกจาน-คุมลุงประทีป) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา



 ผ. 02 ยุทธ 6

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๑๕๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๑ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากลาดยางหนาร.ร.-คุมหนองเลานอย) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๒ (ซอยบานนายสุวิทย-บานนางทับทิม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๒ (คุมตะวันตก) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๒ (ซอยบานนายเวียง-บานนายทับ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๖ โครงการซอมแซมถนน หมู ๑๒-หมู ๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (ซอยฝายประชาอาสา) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (บานหัวเขาพัฒนา-สามแยกโสกจาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๕๙ โครงการกอสรางถนนยกระดับหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (สายหัวเขา-วังรางใหญ) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๐ โครงการกอสรางถนนยกระดับหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (ซอยบานยายผิน) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๖๑ โครงการกอสรางถนนยกระดับหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (ซอยคุณตาผอง) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๗๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๓ (ซอยบานผูใหญทับทิม) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๔ (บานนายฉลอง-นายสังข) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๑,๒๖๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายหนองซาด-หนองหลักพันสโมสร) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๕ โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒,๔๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๔ (เสนตะวันออกวัด-บานนางเอี่ยม) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๖ โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๔ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนคอนกรีต ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยกลางบาน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๗ โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๕ (สายปากทาง บาน ส.อบต.อุดม) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๘ โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๕ (ปมน้ํามัน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๖๙ โครงการกอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๕ (เสนตรงขามลานมัน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๗๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยเขาไรกํานันพิชัย) การสัญจร  คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ทางเขาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ) การสัญจร  คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒๙๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานลุงทว)ี การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๑,๘๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ปากทางเขาวัด-หมูบาน) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๒,๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนบานลุงแฉลม) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอนกรีต ๙๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยศาลปูตา) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๖ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๖ (ซอยจิราย)ุ การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๖ (จากวัด-สระน้ํา) การสัญจร  จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๗๘ โครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากวัด-สระน้ํา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๗๙ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากวัด-สระน้ํา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๐ โครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากโนนสมบูรณ-หนองไมตาย) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากโนนสมบูรณ-โสกจานพัฒนา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๒ โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรด หมู ๑๖ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางบลอคคอนเวิรด ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานลุงทว)ี การสัญจร ปองกันน้ําทวมขังในชุมชน จํานวน ๑ โครงการ การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๗ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนโสกจาน-หนองมวง(ปางิ้ว) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๗ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนโสกจาน-หัวเขา(ถนนเทวดา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๕ โครงการปรับเกรดถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับเกรดถนน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๗ (เสน ม. ๑๗-ม. ๑๖) การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒๙๙,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (สายดอนออ จากมิตรภาพ-คลองสงน้ํา) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (บานนางสุวรรณ-บานนายคําพันธ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๘๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ มิตรภาพ(สายโสกตาเขง-บานนายสําราญ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๘๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ สุขฤดี-บานนายอําพร   ใครนุนหลาย) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (สายทางหลม พรอมทอลอด ๒ จุด) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(จากบานนายประสิทธิ-์บานนางลําไย การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

(โคกเทอเลอ)

๑๙๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บานนายสําราญ คงตะเคียน(ถ้ําหิน-บานนายอําพร) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขางรานอาหารเจกุก-บานนายบุญเสริม สิงหคาร) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

นายวันนา บรรณสูงเนิน)

๑๙๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(บานนางลําไย-บานายสําราญ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๘ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายกําลังเอก(ปมแรงดัน-บานนายวิษณุ พูนเพิ่ม) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๑๙๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (ตอจากทางขึ้นถนนเลียบคลองน้ํา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๘ (เสนเรียบคลอง) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๒,๑๖๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๙ (เสนมิตรภาพ-วัดบุงคลา) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๑๙๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๔๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๙ (คุมหลัก ๘) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๗๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๑๙ (คุมหินลาด) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสน ๒๔ ติดโรงบล็อค) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๗๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ศาลาประชาคม-บานนางประยวน) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๙ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(โรงบล็อคเฮียชัย-คุมคลองน้ํา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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๒๐๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๕๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒๐(ซอยมะเฟองหวาน) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑๔๓,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒๐(ซอยเสรีภาพ) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๒๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๕๗,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ซอยบานนางแดง-บานนายตัด) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๗ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๒๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(เสนไปฝายชลอน้ํา) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒๐(ซอยปางนายพล) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๐๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒๐(ซอยภูหลวง ๕) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

การสัญจร กรีต ม. ๑- ม. ๒๐ การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๑๑ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหินคลุก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

การสัญจร ม.๑- ม.๒๐ การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๑๒ โครงการวางทอสงน้ําเขาระบบประปา หมู ๕ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง วางทอสงน้ําเขาระบบ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(หนองปลาซิว-สระหลังวัด) พอเพียง ประปา หมู ๕ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง
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๒๑๓ โครงการกอสรางหอถังประปา หมู ๗ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางหอถังประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๗ พรอมปม มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๑๔ โครงการปรับปรุงระบบกรองประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาด ปรับปรุงระบบกรอง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

หมู ๑๔ ใชอยางพอเพียง ประปา หมู ๑๔ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๑๕ โครงการกอสรางหูชางพรอมวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

หมู ๒ (สามแยกหนาบานนายไฉน) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๑๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๒๗,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(สายบานนายสมศักดิ-์นางอพันตร)ี จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(สายบานนายสมศักดิ-์นายโสฬส) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๑๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(สายบานนายอุดร-นายสกุล) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๑๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(สายบานนายวีระ(ตาชํานาญ-บานนางจรรยา) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(สายบานนางสงบ รังสูงเนิน-บานนายปรีชา นนทสูงเนิน) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(ซอยรอยตรีประนอม) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน
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๒๒๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๒ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(ซอยบานนายเฉลิมพงษ) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๕ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๑๔ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(แยกบานนายสังข-สี่แยกหมูบาน) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมู ๑๔ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรางระบายน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(แยกบานนายวิชิต-สระน้ํา) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๒๖ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาลพรอมชุดจายน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําในการอุปโภค ติดตั้งระบบสูบน้ํา ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําที่มี กองชาง

หมู ๑๗ อยางพอเพียง หมู ๑๗ มีน้ําใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๒๗ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําบาดาลพรอมชุดจายน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําในการอุปโภค ติดตั้งระบบสูบน้ํา ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําที่มี กองชาง

หมู ๑๑ อยางพอเพียง หมู ๑๑ มีน้ําใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๒๘ โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู ๗ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดเจาะบอบาดาล ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

หมู ๗ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๒๒๙ โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู ๑๔ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางพอเพียง ขุดเจาะบอบาดาล ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

หมู ๑๔ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๒๓๐ โครงการเปาลางบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางพอเพียง หมู ๑-๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง
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๒๓๑ โครงการกอสรางถังน้ําคอนกรีต  หมู ๑๕ เพื่อใหมีสถานที่เก็บน้ํากลาง หมู ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

ประจําหมูบาน ประโยชน เพียงพอและทั่วถึง

๒๓๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางราง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(จากพิทักษภัณฑ-ประปา) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๓๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางราง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(จากบานนายวีระชัย-ประปา) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๓๔ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(จากบานแมศรีอุไร-ประปา) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๓๕ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(จากหนาวัด ตอจากจุดเดิม) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๓๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(เสนหลังวัดมะเกลือเกา) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

                                                             โครงการจัดทําฝาปดรางระบายน้ํา  เพื่อปองกันอันตรายและขยะจาก ฝาปดรอง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กองชาง

หมู ๓ (บริเวณหนาโรงเรียน-ทาหินลาด) รองระบายน้ําไมมีฝาปด ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน

๒๓๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางราง ๓๙๗,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

หมู ๔ ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๓๙ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา  หมู ๖ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรองระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(จาก รร.วังรางพิท-ซอยนางมาร)ี ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน
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๒๔๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมู  ๖ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(ซอยหนาวัด) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๔๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมู ๑๐ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางรอง ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(ซอยบานนายสุย-ศาลปูตา) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๔๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมู ๑๐ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน กอสรางราง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(ซอยบานนางเล็ก  ศรีเทพ) ระบายน้ํา ๑ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๔๓ โครงการวางทอระบายน้ํา  หมู ๑๕ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(อางหนองแก ปากทางบาน ส.อบต.อุดม) ระบายน้ํา ๒ เสน รับประโยชน ชุมชน

๒๔๔ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุมและทํา ปรับปรุง ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ศาลาประชาคม รับประโยชน ประชุมและทํากิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

๒๔๕ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู ๑๓ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุมและทํา ปรับปรุง ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ศาลาประชาคม รับประโยชน ประชุมและทํากิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

๒๔๖ โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมู ๑๔ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุมและทํา ตอเติมปรับปรุง ๑๙๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

กิจกรรมตางๆของหมูบาน ศาลาประชาคม รับประโยชน ประชุมและทํากิจกรรม

                

๒๔๗ โครงการวางทอระบายน้ํา  หมู ๗ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน



 ผ. 02 ยุทธ 6

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
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๒๔๘ โครงการวางทอระบายน้ํา  หมู ๘ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๔๙ โครงการวางทอระบายน้ํา  หมู ๑๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(หนาโรงเรียน) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๕๐ โครงการวางทอระบายน้ํา  หมู ๑๕ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอระบายน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

(อางหนองแก,ปากทางบาน นายอุดม) จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๒๕๑ โครงการซอมแซมหอกระจายขาว หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร ซอมแซมหอกระจายขาว ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับฟงขาว กองชาง

ที่ผูนําประชาสัมพันธอยางทั่วถึง  จํานวน ๑  โครงการ รับประโยชน สารประชาสัมพันธอยาง

ทั่วถึง

๒๕๒ โครงการกอสรางทาน้ําหวยน้ํามัน หมู ๒ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พักผอนหยอน กอสรางทาน้ํา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ใช ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ใจและทํากิจกรรมตางๆ จํานวน ๑ แหง ประโยชน สําหรับพักผอน

๒๕๓ โครงการกอสรางลานคอนกรีต หมู ๓ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการตาก เทลานคอนกรีต ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

(ศาลาประชาคม-บานพอเขียว) ผลิตผลทางการเกษตร จํานวน ๑ โครงการ ที่ไดรับประโยชน ตากผลผลิตทางการเกษตร

๒๕๔ โครงการเทลานคอนกรีต หมู ๓ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการตาก เทลานคอนกรีต ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

(บานคุณประยูร-แมศิริ) ผลิตผลทางการเกษตร จํานวน ๑ โครงการ ที่ไดรับประโยชน ตากผลผลิตทางการเกษตร

๒๕๕ โครงการกอสรางระบบสูบน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคอยาง กอสรางระบบสูบน้ํา ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

พลังงานแสงอาทิตย หมู ๕ พอเพียง จํานวน ๑ โครงการ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๒๕๖ โครงการวางทอสงน้ําแกไขปญหาภัยแลง เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคอยาง วางทอสงน้ํา ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

 หมู ๕ พอเพียง จํานวน ๑ โครงการ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง
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๒๕๗ โครงการวางทอติดตั้งระบบสูบสงน้ําแกปญหา เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคอยาง สูบสงน้ํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

ภัยแลง พอเพียง ม. ๑-๒๐ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๒๕๘ โครงการกอสรางระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคอยาง กอสรางระบบสูบน้ํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

พอเพียง ม. ๑-๒๐ น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

๒๕๙ โครงการติดตั้งไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาพลังงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

ใหกับครัวเรือนในตําบลมะเกลือเกา เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน แสงอาทิตย ม. ๑-๒๐ ไฟฟาพลังงานแสง ปลอดภัยในเวลากลางคืน

อาทิตยใช

๒๖๐ โครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับกอสรางที่ เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกอสรางที่ทําการ ที่ดิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ที่ดินสําหรับสรางที่ทํา มีสถานที่สําหรับกอสราง สํานักปลัด

ทําการอบต.(หรือสรรหาที่ดินสาธารณะ) แหงใหม จํานวน ๑๐ ไร การ อบต. ที่ทําการแหงใหม

๒๖๑ โครการกอสรางที่ทําการ อบต. เพื่อใหมีที่ทําการที่สามารถรองรับการ กอสราง อบต. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ที่ทําการ อบต. มีที่ทําการแหงใหมที่สามารถ กองชาง

บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑ แหง แหงใหม ใหบริการประชาชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

๒๖๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู ๓ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงระบบประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๓ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๖๓ โครงการกอสรางถังน้ําใสระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางถังพักน้ําประปา ๔๙๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

หมู ๘ พอเพียง หมู ๘ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                โครงการกอสรางหอถงเหล็กน้ําบาดาล หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางหอถังเหล็ก ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(หลังศาลาประชาคม) พอเพียง หมู  ๑๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง
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๒๖๕ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๑๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๖๖ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายจากอางเกิ้ง) พอเพียง หมู ๑๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๖๗ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๑๗ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(บานนายสังวาลย-ฟารมกิตติ) พอเพียง หมู ๗ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๖๘ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู ๒๐ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงระบบประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พอเพียง หมู ๒๐ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๖๙ โครงการกอสรางรั้วกั้นสระประปา หมู ๘ เพื่อปองกันสัตวเลี้ยง และประชาชน กอสรางรั้วกั้นสระ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

พลัดตกลงสระ หมู ๗ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๗๐ โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู ๙ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ปรับปรุงระบบประปา ๒๑๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

( ไปอางเขาซาด ไปวัดวังรางนอย) พอเพียง หมู ๙ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๗๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(สายบานหวยไผ หมู ๑๐-ตําบลตะขบ) การสัญจร คลุก จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๗๒ โครงการกอสรางทางน้ําเขา-ออก หมู ๕ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางทางน้ําเขา-ออก ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(หนองปลาซิว) พอเพียง หมู ๕ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๗๓ โครงการกอสรางหอถงสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง กอสรางหอถังสูง ๘๙๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

 หมู ๙ พอเพียง หมู  ๙ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง
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๒๗๔ โครงการวางระบบเชื่อมคลองสงน้ําชลประทาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคอยาง วางระบบ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

พอเพียง เชื่อมคลองสงน้ํา น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

ม. ๑-๒๐

๒๗๕ โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู ๑๐ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๗๖ โครงการกอสรางถังกักเก็บน้ําระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง สรางถังกักเก็บ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

ประปา หมู ๘ พอเพียง น้ําประปา มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพอยางพอเพียง

๒๗๗ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ปรับปรุง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หัวไรปลายนา การสัญจร ซอมแซม การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน ม. ๑-๒๐

๒๗๘ โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งโคมไฟฟา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

และอุปกรณเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๒ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๒๗๙ โครงการซอมสรางถนนแอสฟาสติก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมสรางถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

คอนกรีต สายหนองมวง - หวยไผ การสัญจร ลาดยาง จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๘๐ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑ โนนหินดาด)  หมู ๑ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๒ สายบานนายทองปาน-บาน)  หมู ๒ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

นางสุภาพ)

เวลากลางคืน
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(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๒๘๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง หมู ๒ วัดสวาง  หมู ๒ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

บูรพาราม-สี่แยกวังเณร) เวลากลางคืน

๒๘๓ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๔ )  หมู ๔ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๔ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๕)  หมู ๒ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๕ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๕ )  หมู ๕ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๖ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๖ ไปฝายใหม )  หมู ๖ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๗ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๖ จํานวน ๖ ซอย )  หมู ๖ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๘ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟาทางการเกษตร หมู ๖ )  หมู ๖ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๘๙ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๘ จากบานนายเสวก-ลานมัน)  หมู ๘ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๐ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๙ เพื่อการเกษตร)  หมู ๙ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน
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(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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๒๙๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๐ ซอยบานนายนี แพงคูณ)  หมู ๑๐ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๐ จากบานนายดอมไปอาง)  หมู ๑๐ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๓ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๑ คุมคลองแคน)  หมู ๑๑ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๔ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๑ คุมลุงประทีป)  หมู ๑๑ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๕ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๓ ถนนเสนหัวเขา-วังรางใหญ)  หมู ๑๓ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๖ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๔)  หมู ๑๔ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๗ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๕ บาน ส.อบต.อุดม)  หมู ๑๕ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๘ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๕ ทางเขาไรนายพิชัย)  หมู ๑๕ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๒๙๙ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๖ ซอยบานลุงทว)ี  หมู ๑๖ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน
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(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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๓๐๐ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๖ เพื่อการเกษตร)  หมู ๑๖ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๐๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๗ บานนายเลง-นางอรุณรัตน)  หมู ๑๗ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๐๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๗ ซอยใจบุญ)  หมู ๑๗ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๐๓ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๘ สายกลางบานจากบาน  หมู ๑๘ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

นายประสาน-นายสําราญ คงตะเคียน) เวลากลางคืน

๓๐๔ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๘ จากบานนายชาญวิทย  หมู ๑๘ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

สิงคาร-บานนายบัตรเชิญ จางสูงเนิน) เวลากลางคืน

๓๐๕ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๘ จากถนนกําลังเอกตั้งแต  หมู ๑๘ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

คลองน้ํา-ตอไม และภายในหมูบาน) เวลากลางคืน

๓๐๖ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๙ คุมถนนสาย ๒๔(ติดโรงบล็อค)  หมู ๑๗ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๐๗ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๑๙ คุมคลองน้ํา(ซอยตาแจค  หมู ๑๗ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

และสาย ๒๔ ฝงวัด) เวลากลางคืน
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(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๓๐๘ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟา หมู ๒๐)  หมู ๒๐ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๐๙ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟา ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชน หมู ๑-๒๐)  หมู ๑- ๒๐ ไฟฟาใชเพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัยใน

เวลากลางคืน

๓๑๐ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได สะดวกและปลอดภัยใน กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๒) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๒ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๕) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๕ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๓ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๙) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๙ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๔ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๑ บานนางมณีรัตน- เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๑ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

บานนายธวัชชัย)

๓๑๕ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๒) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๒ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๖ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๔) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๔ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน
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(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๓๑๗ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๖) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๖ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๘ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๗) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๗ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๑๙ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๘) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๘ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๒๐ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑๙) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๑๙ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๒๑ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๒๐) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน หมู ๒๐ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๒๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน เพื่อใหประชาชนไดรับแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ประชาชนไดรับแสงสวาง มีคว กองชาง

(ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หมู ๑-๒๐) เพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ําคืน ม. ๑-๒๐ รับแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัยในเวลากลางคืน

๓๒๓ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา หมู ๑๘ ) พอเพียง หมู ๑๘ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๓๒๔ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา หมู ๑๘ รานทิพยรุงเรือง-วัด พอเพียง หมู ๑๘ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

อุดมธรรม)

๓๒๕ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา หมู ๑๘ เลียบคลองน้ํา-ศาลา พอเพียง หมู ๑๘ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

ประชาคม)



 ผ. 02 ยุทธ 6

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

๓๒๖ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(หลังบานนายสุชาติ รูปงาม-นางอภิญญา ประเทศ) พอเพียง หมู ๑๘ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๓๒๗ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา หมู ๑๙ คุมคลองน้ํา) พอเพียง หมู ๑๙ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๓๒๘ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา หมู ๑๙ บานปาแอว-ฟารมโคนม) พอเพียง หมู ๑๙ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๓๒๙ อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายเขตประปา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(ขยายเขตประปา ม.๑,ม. ๒,ม. ๑๘,ม. ๑๙) พอเพียง หมู ๑,๒,๑๘,๑๙ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๓๓๐ โครงการกอสรางรั้วศาลาประชาคม ม. ๑๔ เพื่อปองกันสัตวเขาไปทําลายสิ่งของ กอสรางรั้ว ๑๒๘,๐๐๐ รั้วกันศาลาประชาคม มีรั้วศาลาประชาคมทําให กองชาง

ภายในศาลาประชาคม จํานวน ๑ โครงการ สะอาด ปลอดภัย

๓๓๑ โครงการจัดซื้อที่ดินซอยโรงสีเอกวัฒนา เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร จัดซื้อที่ดิน ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ไดรับ ประชาชนมีเสนทางคมนาคม กองชาง

จํานวน ๑ โครงการ ประโยขน

๓๓๒ โครงการธนาคารน้ําใตดิน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค กอสรางธนาคารน้ําใตดิน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หรือทําการเกษตรไดเพิ่มขึ้น จํานวน ๑ โครงการ ไดรับประโยขน อยางพอเพียง

๓๓๓ โครงการวางทอระบายน้ํา หมู ๑ เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน วางทอระบายน้ํา ๒๑๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ได ลดปญหาน้ําทวมขังใน กองชาง

เสนหนาวัด จํานวน ๑ โครงการ รับประโยชน ชุมชน

๓๓๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนคอน ๑,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมู ๒๐(ซอยหนองไผนอย) การสัญจร กรีต จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๓๓๕ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู ๑๒-๑๓ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน ซอมแซมถนนหินคลุก ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

การสัญจร จํานวน ๑ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๒ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู ๕ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน กอสรางถนนหิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี ประชาชนไดรับความ กองชาง

(หนองมวง-โสกจาน) การสัญจร คลุก จํานวน ๖ เสน การคมนาคมสะดวกขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๒๖ โครงการขยายทอเมนประปา หมู ๑๗ เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใชอยาง ขยายทอเมนประปา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีน้ําประปาที่มี กองชาง

(บานนายสังวาลย - ฟารมกิตติ) พอเพียง หมู ๑๗ มีน้ําประปาใชเพิ่มขึ้น คุณภาพใชอยางพอเพียง

๒๓๐ โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยางพอเพียง หมู ๑-๒๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

น้ําใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพียงพอและทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๗. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาโรงเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา มอบอุปกรณกีฬา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ รอยละจํานวนนักเรียนที่เลน เด็กนักเรียนรูจักใชเวลาวางให กองการ

ใหกับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ใหแกโรงเรียน กีฬา เกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด ศึกษาฯ

๑๑ แหง

๒ โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลประจําป เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมเพื่อ เยาวชน ประชาชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนนักกีฬาที่รวมการ เยาวชนมีความสามัคคี  รูจัก กองการ

มะเกลือเกาเกมส เขารวมแขงขันกีฬาและใชเวลาวางให หมู ๑-๒๐ แขงขันกีฬามีจํานวนเพิ่มขึ้น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ศึกษาฯ

เกิดประโยชน

๓ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางการ เพื่อสงเสริมใหยุวชนและเยาวชนในตําบล เยาวชน  ยุวชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ยุวชนและเยาวชนในตําบลได กองการ

กีฬาใหกับยุวชนและเยาวชนในตําบล ไดรับการพัฒนาทักษะทางการกีฬา หมู ๑-๒๐ มีจํานวนเพิ่มขึ้น รับการพัฒนาทักษะทางดานกีฬา ศึกษาฯ

๔ โครงการแขงขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กในศูนยเด็กและเด็ก ศพด. และ รร. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนนักกีฬาที่เขารวม เด็กในศูนยเด็กฯและเด็กอนุบาล กองการ

อนุบาลตําบลมะเกลือเกา อนุบาลไดออกกําลังกาย พัฒนาศักยภาพ จํานวน  ๑๗  แหง กิจกรรมมีจํานวนเพิ่มขึ้น ไดแขงขันกีฬา เกิดความสนุกสนาน ศึกษาฯ

และสงเสริมสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

๕ โครงการสนับสนุนนักกีฬาตําบลเขารวมการ เพื่อสนับสนุนตัวแทนนักกีฬาตําบลเขา ตัวแทนนักกีฬา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนนักกีฬาที่รวม เยาวชนมีการจัดตั้งกลุมเพื่อเขา กองการ

แขงขันกีฬาในระดับตางๆ รวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ ตําบล หมู ๑-๒๐ กิจกรรม รวมแขงขันกีฬาระดับตางๆ ศึกษาฯ

๖ โครงการนันทนาการสรางสรรคคุณภาพ เพื่อใหเด็ก เยาวชน นักเรียน ใน เด็ก เยาวชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน รูจักใชเวลาวางให กองการ

ชีวิต ตําบลใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หมู ๑-๒๐ เกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด ศึกษาฯ

๗ โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาแกชุมชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา มอบอุปกรณกีฬา ๖๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เลน เยาวชนและประชาชนมีอุปกรณ กองการ

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใหแกชุมชน กีฬาเพิ่มขึ้น กีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ศึกษาฯ

ม.๑-๒๐

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและ เพื่อใหประชาชนมีเครื่องออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ออก ประชาชนไดออกกําลังกาย กอง

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพหมูบาน ประจําหมูบานที่ไดมาตรฐาน มีสถานที่ออก กําลังกาย กําลังกายมีเพิ่มขึ้น มีรางกายแข็งแรง สาธารณสุข

กําลังกาย ม. ๑-ม. ๒๐

๙ โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา ติดตั้งไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ ประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา กองการศึกษา

หมูบาน หรือออกกําลังกายประจําตําบล แสงสวาง หมู ๑-๒๐ ไดรับประโยชน หรือออกกําลังกายประจําตําบล

๑๐ โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตําบลมะเกลือเกา เพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและใชเวลา เยาวชน ประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนนักกีฬาที่รวม เยาวชนมีความสามัคคี  รูจัก กองการศึกษา

วางใหเกิดประโยชน ม. ๑ - ม. ๒๐ แขงขันมีจํานวนเพิ่มขึ้น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

๑๑ โครงการสนับสนุนงานประเพณีกินเขาค่ํา เพื่อรวมงานออกรานและรวมงาน บานกกกอก ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการ

ประเพณีกินเขาค่ําที่อําเภอจัด ต.โคราช กิจกรรม อนุรักษประเพณีทองถิ่นใหคง ศึกษาฯ

อยูสืบไป

๑๒ โครงการสงเสริมการจัดงานแหเทียนพรรษา เพื่อการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแห เขารวมขบวน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

เทียนพรรษาที่อําเภอจัด แหเทียนพรรษาที่ กิจกรรม กิจกรรมแหเทียนพรรษา ศึกษาฯ

ทางอําเภอจัดขึ้น

๑๓ โครงการจัดงานวันสงกรานต/สรงน้ําพระ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีเกาแก จัดงานวันสงกรานต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการ

ตําบลมะเกลือเกา ใหคงอยูสืบไป ตําบลประจําป กิจกรรม อนุรักษประเพณีอันดีงามให ศึกษาฯ

คงอยูสืบไป

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงคที่



ผ. 02 ยุทธ 7

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔ โครงการจัดงานประเพณีลอยพระประทีป เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีเกาแก รวมงานและรวมสง ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม วัฒนธรมประเพณีเกาแกของ กองการ

พระราชทานเมืองเสมา ใหคงอยูสืบไป กระทงเขาประกวด กิจกรรม ทองถิ่นไมสูญหาย ศึกษาฯ

๑๕ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีเกาแก จัดงานลอยกระทง ๑๖๐,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการ

ตําบลมะเกลือเกา ใหคงอยูสืบไป ตําบลประจําป กิจกรรม อนุรักษประเพณีอันดีงามให ศึกษาฯ

คงอยูสืบไป

๑๖ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก ม.๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด ประชาชนไดรับการพัฒนา กองการ

เยาวชน  และประชาชนในทองถิ่น กิจกรรม ทางดานคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาฯ

๑๗ โครงการสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลง แหลงทองเที่ยว ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวในตําบลไดรับ กองการ

เชิงอนุรักษในตําบลมะเกลือเกา ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในตําบลใหเปนที่ ไดรับการสงเสริม ในตําบลที่ไดรับการสงเสริม การปรับปรุง พัฒนา สงเสริม ศึกษาฯ

รูจัก ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก 

๑๘ โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนทางเขา เพื่อพัฒนาถนนทางเขาแหลงทองเที่ยว กอสรางปรับปรุง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การคมนาคมสะดวกขึ้น นักทองเที่ยวและประชาชนได กองชาง

แหลงทองเที่ยวในตําบล ใหสะดวกในการเดินทาง ถนนในตําบล รับความสะดวกในการเดินทาง

๑๙ โครงการปรับปรุงลานกีฬากลางบาน ม. ๑๓  เพื่อใหประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เลนกีฬา ประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา ออก กองชาง

ประจําหมูบานที่ไดมาตรฐาน ม. ๑๓ มีเพิ่มขึ้น กําลังกาย และทํากิจกรรมตางๆ

 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยววังเณร เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยววังเณรให แหลงทองเที่ยว ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มา แหลงทองเที่ยวในตําบลไดรับ กองการ

บานมะเกลือเกา หมู ๒ สามารถอํานวยความสะดวกแก ไดรับการสงเสริม ทองเที่ยววังเณรมีจํานวน การปรับปรุง พัฒนา สงเสริม ศึกษาฯ

นักทองเทียว เพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ผ. 02 ยุทธ 7

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๑ โครงการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเขาสามสิบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว ๒๕๘,๗๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนนักทองเที่ยวที่ แหลงทองเที่ยวในตําบลไดรับ กองการ

สาง เขาสามสิบสางใหนาสนใจ เหมาะสําหรับ ไดรับการพัฒนา เพิ่มขึ้น การปรับปรุง พัฒนา สงเสริม ศึกษาฯ

เปนแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก 

๒๒ โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนและสงเสริม เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเทียวใน แหลงทองเที่ยว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนนักทองเที่ยวที่ แหลงทองเที่ยวในตําบลไดรับ กองการ

การทองเที่ยวในเขตตําบลมะเกลือเกา เขตตําบลใหเปนที่รูจัก ไดรับการสงเสริม เพิ่มขึ้น การประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก ศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ

๒๓ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนทางเขาแหลง แหลงทองเที่ยว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนนไดรับการปรับปรุง ถนนทางเขาแหลงทองเที่ยวไดรับ กองชาง

ทองเที่ยวและอนุรักษฟนฟูปาชุมชนเขา ทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรับความ ไดรับการปรับปรุง ซอมแซมใชสัญจรไดดีขึ้น การปรับปรุงซอมแซมใหเดินทาง

สามสิบสางเขาเขียว สะดวกในการเดินทาง สะดวก

๒๔ โครงการกอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่เลนกีฬาประจํา หมู ๑-๒๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน เยาวชน เลน ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง กองชาง

หมูบาน กีฬาเพิ่มขึ้น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด

๒๕ โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่เลนกีฬาประจํา หมู ๑-๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน เยาวชน เลน ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง กองการ

หมูบาน กีฬาเพิ่มขึ้น ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล ศึกษาฯ

ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ผ. 02 ยุทธ 7

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๖ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบล เพื่อประชาสัมพันธ ปรับปรุง แหลง แหลงทองเที่ยว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนนักทองเที่ยวที่ แหลงทองเที่ยวในตําบลเปนที่รูจัก กองการ

มะเกลือเกา ทองเทียวในเขตตําบลใหเปนที่รูจัก ไดรับการปรับปรุง เพิ่มขึ้น และมีนักทองเที่ยวเพิ่มขั้น ศึกษาฯ

 

๒๗ โครงการสื่อสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธแหลง แหลงทองเที่ยวไดรับ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนนักทองเที่ยวที่ แหลงทองเที่ยวในตําบลเปนที่รูจัก กองการ

เพื่อสงเสริมกระตุนเศรษฐกิจฐานราก ทองเทียวในเขตตําบลใหเปนที่รูจัก การประชาสัมพันธ เพิ่มขึ้น และมีนักทองเที่ยวเพิ่มขั้น ศึกษาฯ

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ผ. 02 ยุทธ 8

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๘. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของ คณะผูบริหาร ๔๘๗,๗๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมอบรม บุคลากรทองถิ่นมีขีดความ สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. บุคลากรทองถิ่น ใหสามารถบริการประชาชน สมาชิกสภา อบต. และศึกษาดูงาน สามารถในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พนักงานสวนตําบล มากขึ้น

พนักงานจาง

๒ โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของ คณะผูบริหาร ๑๙๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมอบรม บุคลากรทองถิ่นมีขีดความ สํานักปลัด

ส.อบต. พนักงาน อบต. "การเสริมสราง บุคลากรทองถิ่น ใหสามารถบริการประชาชน สมาชิกสภา อบต. และศึกษาดูงาน สามารถในการปฏิบัติงาน

ศักยภาพการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาทอง ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พนักงานสวนตําบล มากขึ้น

ถิ่นยุคใหม" พนักงานจาง

๓ โครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของ คณะผูบริหาร ๑๙๖,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมอบรม บุคลากรทองถิ่นมีขีดความ สํานักปลัด

ส.อบต. พนักงาน อบต. "การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทองถิ่น ใหสามารถบริการประชาชน สมาชิกสภา อบต. และศึกษาดูงาน สามารถในการปฏิบัติงาน

การทํางานเปนทีมสูการพัฒนาทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พนักงานสวนตําบล มากขึ้น

อยางยั่งยืน" พนักงานจาง

๔ โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง เพื่อจัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมูบาน/ ประชาชนเขารวม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมประชาค อบต. ทราบปญหาความตองการ สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตําบล เพื่อรับทราบปญหาความตองการของ ประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนา ของประชาชนในพื้นที่ แก

ประชาชนในตําบลมะเกลือเกา หมู ๑-๒๐ ทองถิ่นสี่ป ปญหาไดตรงจุด

๕ โครงการประชาคมอาเซียน เพื่อเปนคาอบรมเพื่อเพิ่มพูนใหความรู บุคลากร ประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของผูเขาอบรม/ อบต.มีความพรอมในการเขาสู สํานักปลัด

แกบุคลากร,ประชาชนในการเตรียม หมู ๑-๒๐ ผูใชบริการยืมหนังสือ ประชาคมอาเซียน

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อใหความรูแกประชาชนเรื่องกฎหมายตางๆ ประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่ ประชาชนมีความรูเรื่องกฎหมาย สํานักปลัด

ที่จําเปนที่ประชาชนตองรู หมู ๑-๒๐ เขารวมโครงการ ตางๆที่จําเปนในชีวิตประจําวัน

๗ โครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชน อบต. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของประชาชนที่ ประชาชนไดรับความพึงพอใจ สํานักปลัด

เชิงรุก ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ พึงพอใจตอการบริการ เมื่อรับบริการ

ของเจาหนาที่

๘ โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ อบต. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม บุคลากรมีมาตรฐานคุณธรรม สํานักปลัด

ธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. พนักงานสวน ใหมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในการ โครงการ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ตําบลและพนักงานจาง ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น

๙ โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูแกประชาชนเรื่อง พรบ.ขอมูล อบต. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขา ประชาชนมีความรูเรื่อง พรบ. สํานักปลัด

พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมโครงการ ขอมูลขาวสารของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพิ่มขึ้น

๑๐ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ ประชาชนสามารถสืบคนขอมูลขาวสาร อบต. ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ใช ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

ขอมูลสารสนเทศ อบต.รองเรียน รองทุกข ผานอินเตอรเน็ต บริการผานระบบ ในการสืบคนขอมูล หรือติดตอ

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว สารสนเทศเพิ่มขึ้น อบต.ผานระบบอินเตอรเน็ต

ไดอยางรวดเร็ว

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑ คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งกรณีวาง เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งดําเนินการได อบต. ๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ รอยละผูมีสิทธิ การจัดการเลือกตั้งดําเนินไป สํานักปลัด

/ครบวาระ ตามระเบียบ เลือกตั้งที่มาใชสิทธิ ดวยความเรียบรอยตามระเบียบ

๑๒ คาจางองคกรหรือสถาบันเพื่อประเมินผล เพื่อใหองคกรที่เปนกลางเปนผูดําเนินการ อบต. ๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของประชาชน อบต.ไดรับทราบความพึงพอใจ สํานักปลัด

ความพึงพอใจของประชาชน สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี ที่ตอบแบบสอบถาม ของประชาชนที่มีตอ อบต. เพื่อ

ตอการใหบริการของ อบต. ตามมิติการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิด

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ ความพึงพอใจแกประชาชน

งานราชการที่ ก.อบต. กําหนด

๑๓ โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวน เพื่อจัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมูบาน/ ประชาชนเขารวม ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมประชาค อบต. ทราบปญหาความตองการ สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตําบล เพื่อรับทราบปญหาความตองการของ ประชาคมทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนา ของประชาชนในพื้นที่ แก

ประชาชนในตําบลมะเกลือเกา หมู ๑-๒๐ ทองถิ่น ปญหาไดตรงจุด

๘.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดเก็บ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเงินภาษีที่ อบต. มีรายไดจากการจัดเก็บ กองคลัง

ทรัพยสิน ภาษีให อบต. มีรายไดเพิ่มขึ้น จัดเก็บได ภาษีเพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงคที่

งบประมาณและที่มา
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๘.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการอบรมผูดูแลระบบประปาและ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของ คณะกรรมการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขาอบรม คณะกรรมการประปาหมูบานมี กองชาง

คณะกรรมการประปาหมูบาน ผูดูแลระบบประปาและคณะกรรมการประปา ประปาหมูบาน สามารถในการบริหารกิจการ

หมูบาน หมู ๑-๒๐ ประปามากขึ้น

๒ โครงการติดตั้งปายบอกเสนทางสถานที่สําคัญ เพื่อติดตั้งปายบอกทางสถานที่สําคัญตางๆ ติดตั้งปาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนปายสถานที่สําคัญประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ของตําบล ของตําบลใหงายตอการเดินทางของประชาชน สถานที่ตางๆ ตางๆของตําบล สะดวกเมื่อเดินทางในพื้นที่

๓ โครงการกอสรางซุมประตูหมูบาน เพื่อกอสรางซุมประตูหมูบาน กอสรางซุมประตู ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนซุมประตูปายชื่อ หมูบานมีปายสัญลักษณ กองชาง

หมูบาน หมู ๑-๒๐ หมูบาน บงบอก

๘.๔ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการกอสรางปายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ เพื่อกอสรางปายศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งปาย ๙๕,๐๐๐ ปายศูนยเรียนรูฯ ศูนยเรียนรูฯมีปาย เพื่อให กองสงเสริม

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามแนวพระราชดําริ  ม. ๑๕ จํานวน ๑ ปาย ประชาชนทราบ การเกษตร

๒ โครงการปรับปรุงหองประชุมศูนยเรียนรู เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยเรียนรู ปรับปรุงหอง ๒๕๐,๐๐๐ หองประชุมมีระบบ ศูนยเรียนรูฯมีหองประชุมที่ กองสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ประชุม ศ.ม. ๑๕ ไฟฟา ระบบปรับอากาศ สามารถอํานวยความสะดวกให การเกษตร

กับผูรับบริการได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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๘.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการ อบต. พบประชาชน ๑. เพื่อใหประชาชนรับบริการจาก อบต.ใน ประชาชน ๒๒๙,๗๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขา ๑. ประชาชนไดรับบริการเคลื่อน สํานักปลัด

การจัดเก็บภาษีและใหคําปรึกษาดานตางๆ หมู ๑-๒๐ รวมกิจกรรม ที่ถึงชุมชนไดสะดวกยิ่งขึ้น

๒. เพื่อประสานหนวยงานราชการและ ๒. ประชาชนมีสวนรวมในการ

เอกชนมาใหบริการประชาชน จัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย

๓. เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาลสําคัญของไทย ๓. อบต.ไดรับฟงปญหาความ

ตองการของประชาชนเพื่อการ

แกไขปญหาตอไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน ตั้งจุดบริการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละของครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

ชวงเทศกาล ชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และ ประชาชน ในพื้นที่ลดลง และชวยแบงเบาภาระเจาหนาที่

ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ ชวงเทศกาล ตํารวจ

๒ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูในการ อปพร. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการอบรม ผูผานการอบรมสามารถนําความ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ชีวิตและ หมู ๑-๒๐ รูไปใชในการชวยเหลือผูประสบ

ทรัพยสินภายในชุมชน ภัยพิบัติปองกันชีวิตและทรัพย

สินภายในชุมชน

๓ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูในการ อปพร. ๑๕๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการอบรม ผูผานการอบรมสามารถนําความ สํานักปลัด

ฝายพลเรือนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ชีวิตและ หมู ๑-๒๐ รูไปใชในการชวยเหลือผูประสบ

ทรัพยสินภายในชุมชน ภัยพิบัติปองกันชีวิตและทรัพย

สินภายในชุมชน

๔ โครงการฝกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. เพื่อเพิ่มกําลังพล อปพร. ในการปฏิบัติ อปพร. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการอบรม มีกําลังพล อปพร. เพื่อปฏิบัติ สํานักปลัด

ตําบลมะเกลือเกา หนาที่ตามภารกิจในพื้นที่ หมู ๑-๒๐ งานเพิ่มตามสัดสวนที่กรมฯ

กําหนด

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางพลังงาน เพื่อสรางระบบเฝาระวัง และปองกัน หมู ๑-๒๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของอุบัติเหตุลด ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน สํานักปลัด

แสงอาทิตยเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง อุบัติเหตุตอชีวิตและทรัพยสินของ จํานวนลง ชีวิตและทรัพยสิน

ประชาชน

๖ โครงการติดตั้ง/ซอมแซมกลองวงจรปด เพื่อสรางระบบเฝาระวัง และปองกันภัย หมู ๑-๒๐ ๘๕,๓๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนคดีลดลง ประชาชนไดรับความอบอุนใจ สํานักปลัด

ยาเสพติด ชีวิตและทรัพยสินของ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ประชาชน ทรัพยสิน

๗ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูในการ อปพร. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการอบรม ผูผานการอบรมสามารถนําความ สํานักปลัด

ฝายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ชีวิตและ หมู ๑-๒๐ รูไปใชในการชวยเหลือผูประสบ

ทรัพยสินภายในชุมชน ภัยพิบัติปองกันชีวิตและทรัพย

สินภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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๙.๒  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและกําลังคนในการ หมู ๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูผานการฝกอบรม ผูผานการอบรมสามารถนําความ กอง

หนวยกูชีพกูภัยตําบลมะเกลือเกา ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือชีวิตเมื่อเกิดเหตุ รูไปใชในการชวยเหลือผูประสบ สาธารณสุข

ภัยอยางทันการณ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

๑๐. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

๑๐.๑ แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการฟนฟูปาตนน้ํา เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ม. ๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด สภาพแวดลอมของตําบลมี กองสงเสริม

ปาไมใหกับประชาชนในพื้นที่ กิจกรรม ความสวยงามและอุดมสมบูรณ การเกษตร

มากขึ้น

๒ โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝก เพื่ออนุรักษดินและน้ํา ลดการพังทลาย ม. ๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้งของการจัด ลดการชะลาง พังทลายของ กองสงเสริม

เพื่ออนุรักษดินและน้ํา ของดิน กิจกรรม หนาดิน การเกษตร

๓ โครงการอบรมการใชประโยชนจาก เพื่อใหประชาชนมีความรูในการใช ม. ๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ ผูเขารับการอบรมมีความรูใน กองสงเสริม

ทรัพยากรปาไมอยางสรางสรรค ทรัพยากรปาไมอยางสรางสรรค การใชทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้น การเกษตร

๔ โครงการสงเสริมการปลูกตนไม เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ม. ๑-๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนตนไมที่ปลูกมี สภาพแวดลอมของตําบลมี กองสงเสริม

ธรรมชาติและปาไมใหกับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น ความสวยงามและอุดมสมบูรณ การเกษตร

มากขึ้น

๕ โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูเรื่องปา ม. ๑-๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชนมีความรูเรื่อง กองสงเสริม

และการใชประโยชนจากปา ปาและการใชประโยชนจากปา การเกษตร

เพิ่มขึ้น

๖ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูในการปองกัน ม. ๑-๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับการอบรม อาสาสมัครมีความรูในการ กองสงเสริม

ไฟปา และควบคุมไฟปา ปองกันและควบคุมไฟปา การเกษตร

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ. ๐๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ โครงการรณรงคใหประชาชนมีความรู เพื่อใหประชาชนมีความรูและมีจิตสํานึก ม.๑-ม.๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีจิตสํานึกในการ กอง

และสรางจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอม ในการดูสิ่งแวดลอม โครงการ ดูแลสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น สาธารณสุข

๘ โครงการอนุรักษและฟนฟูลําตะคอง เพื่ออนุรักษดินและน้ํา  สงเสริมการจัดการ ม. ๑-๓                                                                                                              ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

ดานสิ่งแวดลอม โครงการ อนุรักษ น้ําลําตะคอง สาธารณสุข

๙ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก ม. ๑-๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เขารวม ประชาชนมีสวนรวมในการ กองสงเสริม

มาจากพระราชดําริ พระราชดําริ โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา การเกษตร

จากพระราชดําริ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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๑๐.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

(ผลผลิต ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการกําจัดขยะในครัวเรือนตําบล เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและกําจัด ม.๑-ม.๒๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนขยะที่จัดเก็บไดตอเดือน ปริมาณขยะในชุมชนลดลง กอง

มะเกลือเกา ขยะอยางถูกวิธี สาธารณสุข

๒ โครงการกอสรางที่กําจัดขยะ เพื่อใหมีสถานที่สําหรับกําจัดขยะ ม. ๑๓ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ปริมาณขยะในชุมชนลดลง กอง

มลภาวะทางกลิ่นลดลง สาธารณสุข

๓ โครงการเมืองนาอยู บานนามอง เพื่อปรับปรุงหนาบาน/ชุมชนใหนาอยู ม.๑-ม.๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

ที่เขารวมโครงการ จัดกิจกรรม สาธารณสุข

๔ โครงการฟนฟูและบําบัดน้ําเสียครัวเรือน เพื่ออบรมการกําจัดน้ําเสียในครัวเรือน ม.๑-ม.๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

ที่เขารวมโครงการ จัดกิจกรรม สาธารณสุข

 

๕ โครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่ออบรมการรักษาธรรมชาติและสิ่ง ม.๑-ม.๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

แวดลอม ที่เขารวมโครงการ จัดกิจกรรม สาธารณสุข

๖ โครงการอบรมครัวเรือนตนแบบการ เพื่ออบรมครัวเรือนตนแบบการกําจัดขยะ ม.๑-ม.๒๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละของครัวเรือน ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง

กําจัดขยะตนทาง ที่ถูกวิธี ที่เขารวมโครงการ จัดกิจกรรม สาธารณสุข

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
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