
 

 

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / ๑๖๕ ๕๔๕,๔๓๓,๐๐๐ ๑๙๖ ๘๒๗,๒๘๖,๐๐๐ ๓๕๓ ๑,๓๓๕,๓๔๐,๐๐๐ ๔๓๔ ๑,๑๘๙,๐๖๑,๐๐๐ ๓๑๐ ๑,๓๖๐,๘๒๕,๐๐๐ ๑,๔๕๘ ๕,๒๕๗,๙๔๕,๐๐๐
 พัฒนาแห่งน้าํ / ไฟฟ้าสาธารณะ
แผนงาน  ก่อสร้างบํารุงรักษาระบบประปา ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๕ ๑,๙๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๙,๙๐๐,๐๐๐
และการผลิตพร้อมจดัหาอุปกรณ์

รวม ๑๗๐ ๕๔๗,๔๑๓,๐๐๐ ๒๐๑ ๘๒๙,๒๖๖,๐๐๐ ๓๕๘ ๑,๓๓๗,๓๒๐,๐๐๐ ๔๓๙ ๑,๑๙๑,๐๔๑,๐๐๐ ๓๑๕ ๑,๓๖๒,๘๐๕,๐๐๐ ๑,๔๘๓ ๕,๒๖๗,๘๔๕,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน  พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๖๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐
ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

รวม ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๖๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงาน  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษา ๑๔ ๕,๘๐๑,๑๒๐ ๑๔ ๕,๘๐๑,๑๒๐ ๑๔ ๕,๘๐๑,๑๒๐ ๑๔ ๕,๘๐๑,๑๒๐ ๑๔ ๕,๘๐๑,๑๒๐ ๗๐ ๒๙,๐๐๕,๖๐๐
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ ๑๔ ๗๑๔,๐๐๐ ๑๔ ๗๑๔,๐๐๐ ๑๔ ๗๑๔,๐๐๐ ๑๔ ๗๑๔,๐๐๐ ๑๔ ๗๑๔,๐๐๐ ๗๐ ๓,๕๗๐,๐๐๐
แผนงาน  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๒๑ ๑๗,๘๔๗,๘๐๐ ๒๑ ๑๗,๘๔๗,๘๐๐ ๒๑ ๑๗,๘๔๗,๘๐๐ ๒๑ ๑๗,๘๔๗,๘๐๐ ๒๑ ๑๗,๘๔๗,๘๐๐ ๑๐๑ ๘๙,๒๓๙,๐๐๐

รวม ๖๐ ๒๔,๘๖๒,๙๒๐ ๖๐ ๒๔,๘๖๒,๙๒๐ ๖๐ ๒๔,๘๖๒,๙๒๐ ๖๐ ๒๔,๘๖๒,๙๒๐ ๖๐ ๒๔,๘๖๒,๙๒๐ ๒๙๖ ๑๒๔,๓๑๔,๖๐๐
๔) ยทุธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงาน  พัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๔ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๗๐ ๕๑,๒๕๐,๐๐๐
แผนงาน  พัฒนาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๕๕,๐๐๐

รวม ๒๑ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๙๐ ๕๑,๓๐๕,๐๐๐

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๔ รวม 5 ปีปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๕



 

 

 

 

 

  

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕) ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน  สร้างจิตสํานกึในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๗๐๐,๐๐๐

รวม ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๙ ๓๔๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๗๐๐,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
แผนงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ๖ 3,600,000                ๖ 3,600,000                  ๖ 3,600,000                     ๖ 3,600,000                      ๖ 3,600,000                     ๓๐ 18,000,000                    

รวม ๖ 3,600,000                ๖ 3,600,000                  ๖ 3,600,000                     ๖ 3,600,000                      ๖ 3,600,000                     ๓๐ 18,000,000                    
รวมท้ังส้ิน ๒๗๖ ๕๘๖,๙๓๕,๙๒๐ ๓๐๗ ๘๖๘,๗๘๘,๙๒๐ ๔๖๔ ๑,๓๗๖,๘๔๒,๙๒๐ ๕๔๕ ๑,๒๓๐,๕๖๓,๙๒๐ ๔๒๑ ๑,๔๐๒,๓๒๗,๙๒๐ ๒,๐๐๕ ๕,๔๖๕,๔๕๙,๖๐๐

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 5 ปี
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอ่สร้างถนน คสล.บ้านโนนละกอ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 7 เมตร ยาว ๑,0๐๐ เมตร ๓,๘๕๓,๐๐๐ ๓,๘๕๓,๐๐๐ ๓,๘๕๓,๐๐๐ ๓,๘๕๓,๐๐๐ ๓,๘๕๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ถงึบ้านหัวสะพาน การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒ กอ่สร้างไหล่ทางถนน คสล.  เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง ขา้งละ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

รอบหมู่บ้านทุกสาย บ้านโนนละกอ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ยาว 220 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๓ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 75 เมตร ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ซอยบ้านนางดวงตาถงึบ้านนายเชย หมู่ท่ี 2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๔ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากหลังโรงเรียนถงึวัดโพธ์ิทอง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

บ้านโนนละกอ  หมู่ท่ี 2 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากวัดลงไปน้ําประปา หมู่ท่ี 2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๖ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4.5 เมตร ยาว 500 เมตร ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนายสาคร ไปศูนยเ์รียนรู้หมู่ท่ี 2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๗ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ๖๑๙,๐๐๐ ๖๑๙,๐๐๐ ๖๑๙,๐๐๐ ๖๑๙,๐๐๐ ๖๑๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนางต้ิมถงึถนนลาดยาง หมู่ท่ี 3 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KPI

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

รอบหมู่บ้านจากบ้านตาไมถงึ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

บ้านยายมิตร(คุ้มโนนชะงอม) หมู่ท่ี 3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 2๐๐ เมตร ๓๓๓,๐๐๐ ๓๓๓,๐๐๐ ๓๓๓,๐๐๐ ๓๓๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนายสมชายถงึบ้านนางต๋ิมหมู่ท่ี 3 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๐ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนายพลถงึ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๐๗ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

บ้านนายซอง(คุ้มโนนบ้านเกา่) หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๑ ขยายเขตถนน คสล. ขา้มคลอง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 20๐ เมตร ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 60 ซม. การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 20๐ เมตร ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 15๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนางจวนไปถนนลาดยางเดิม การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 4 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 4๕๐ เมตร ๑,๔๘๕,๐๐๐ ๑,๔๘๕,๐๐๐ ๑,๔๘๕,๐๐๐ ๑,๔๘๕,๐๐๐ ๑,๔๘๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

กระเบื้องนอกไป การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

โรงเรียนกระเบื้องวิทยาคาร หมู่ท่ี 4 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02
แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ๑,๙๒๘,๐๐๐ ๑,๙๒๘,๐๐๐ ๑,๙๒๘,๐๐๐ ๑,๙๒๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านยายเซ้ียมถงึ คสล.ขา้งท่ีทําการ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

 อบต. (บ้านโนนหนองหว้า) หมู่ท่ี 5 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๖ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 47๐ เมตร ๑,๐๓๔,๐๐๐ ๑,๐๓๔,๐๐๐ ๑,๐๓๔,๐๐๐ ๑,๐๓๔,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านโนนสําโรงเลียบฝ่ังลําน้ํามูล การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 6 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

17 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 30๐เมตร ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

สายวังสําโรงฝ่ังเหมือง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา๐.๐๗ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 6 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

18 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยกรอกทะยงุ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว ๑5๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๑๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว150 เมตร 250,000        250,000          250,000       250,000       ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านตาเท่ียงถงึบ้านนายประวิทย์ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๐ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากปากทางไปถงึสวนผัก หมู่ท่ี 8 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๑ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากปากทางบ้านตาเสาถงึบ้านตาสวัสด์ิ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 8 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐ เมตร ๓๙๒,๐๐๐ ๓๙๒,๐๐๐ ๓๙๒,๐๐๐ ๓๙๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 จากบ้านของ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

นางดวง ผสมผล ถงึสวนของนางจอก เดินรีบรัมย์ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๓ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น พร้อมร่องระบายน้าํ ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๔ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 28๐ เมตร ๗๗๓,๐๐๐ ๗๗๓,๐๐๐ ๗๗๓,๐๐๐ ๗๗๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

 กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 1๐๐ เมตร ๒๒๓,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐ ๒๒๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

รอบหมู่บ้านโนนมันแกวคุ้มท่ี 1 หมู่ท่ี 12 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก

๒๕ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากสามแยกบ้านตาสินถงึ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

สามแยกสวนนายบุญช ูหมู่ท่ี 13 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก

๒๖ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 10,000 เมตร ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านเขว้า – โนนละกอ หมู่ท่ี 13 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.04 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๗ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 7 เมตร ยาว 930 เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากโรงสีถงึโนนยาง หมู่ท่ี 12 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๘ กอ่สร้างถนน คสล. จากสามแยก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

นาตากลับถงึสามแยกนานายเอกพร้อมวางท่อ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร กว้าง3เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ขนาด 40 ซม. จํานวน 2 จดุๆละ 6 ท่อน ในชวิีตและทรัพยสิ์น ยาว370เมตร หนา0.15เมตร พร้อมเสริมดิน ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๒๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ซอยบ้านนางจนัทนา การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.15 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๓๐ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 4๐ เมตร ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านยายชืน่ คุ้มท่ี 7 หมู่ท่ี 12 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๓๑ กอ่สร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านเขว้า   เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,200 เมตร ๓,๙๗๓,๐๐๐ ๓,๙๗๓,๐๐๐ ๓,๙๗๓,๐๐๐ ๓,๙๗๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/ขอรับ

หมู่ท่ี 10 จากส่ีแยกกลางหมู่บ้านไปบ้านนางโท การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต การสนับสนุนจาก

พร้อมวางท่อ จากบ้านนายบุญทัน มาโดน ในชวิีตและทรัพยสิ์น ท่อขนาด30ซม. จํานวน40ท่อน ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน หน่วยงานอื่น

๓๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 145 เมตร ๒๘๒,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากบ้านนางบุญร่วม  สุดวานชิ ถงึบ้าน การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

นายบุญเพง็ จนันอก บ้านพทุรา หมู่ท่ี 9 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๓๓ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๓๔ ขดุลอกหนองบ่อแต้ว เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม.กน้ 18 ม. ๔๗๓,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองชา่ง
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ยาว 100 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๕ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนละกอ - บ้านโนนเพชร เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. ๔๓๙,๐๐๐ ๔๓๙,๐๐๐ ๔๓๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ต.ละหานปลาค้าว พร้อมวางท่อระบายน้าํขนาด 40 x1 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ประชาชนในตําบลสาธารณูปโภคที่ดี

จาํนวน 2 จดุ หมู่ที่ 1 บ้านโนนละกอ ขนาด 40 x1 ม.

๓๖ ก่อสร้างระบบกระจายน้ํา เพือ่ก่อสร้าง หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากสถานีสูบน้ํา ระบบกระจายน้ํา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ

๓๗ กอ่สร้างถนนหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร ยาว 320 เมตร ๙๑,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านตาดาถงึโดนดอนยา่งหมู่ท่ี 1 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๓๘ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 990 เมตร ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/ขอรับ

จากบ้านตาโจไปกดุนอ้ย หมู่ท่ี 2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต การสนับสนุนจาก

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน หน่วยงานอื่น

๓๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 2,980 เมตร ๙๗๘,๐๐๐ ๙๗๘,๐๐๐ ๙๗๘,๐๐๐ ๙๗๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากดอนใหญ่ถงึโนนหนามแดง หมู่ท่ี 2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๔๐ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/ขอรับ

จากบ้านนายอทิธิศักด์ิถงึบ้านพอ่สิงห์ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต การสนับสนุนจาก

หมู่ท่ี 2 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน หน่วยงานอื่น

๔๑ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว ๙80 เมตร ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/ขอรับ

ไปสระโนนม่วง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต การสนับสนุนจาก

หมู่ท่ี 2 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน หน่วยงานอื่น

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและที่มา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๒ ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพือ่ซ่อมแซมไฟฟา้ หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๓ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ศาลาโนนบ้านเกา่ถงึลําสะแทด การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๔๔ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/ขอรับ

จากบ้านนายจํารัส หาญสุดถงึลําสะแทด การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต การสนับสนุนจาก

หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน หน่วยงานอื่น

๔๕ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากโนนฐาน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว 2,000 เมตร 255,000        255,000          255,000       255,000       ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ถงึลําสะแทด นาตายง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต ขอรับการสนับสนุน

หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน จากหน่วยงานอื่น

๔๖ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากศาลาถงึคลองยาวคุ้มโนนชะงอม การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๔๗ กอ่สร้างถนนดินรอบหมู่บ้านจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 3๐๐ เมตร ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านนางต๋ิมถงึบ้านนายสมพร การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

(คุ้มโนนบ้านเกา่)  หมู่ท่ี3 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๔๘ กอ่สร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร ๓๘๑,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ๓๘๑,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากนานายเดชถงึนายายแจ้ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 4 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

สายปลวกหนามแดง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 4 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๕๐ เปล่ียนท่อเมนระบบประปา เพือ่เปล่ียนท่อเมนประปา ระยะทาง 3,000 ม. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ให้มขีนาดใหญ่ขึ้น ประชาชนในตําบลสาธารณูปโภคท่ีดี

หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ

๕๑ ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 230 ม. ๖๗๓,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ ๖๗๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากถนนลาดยาง - สถานีสูบน้ํา หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบลสาธารณูปโภคท่ีดี

หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ

52 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากโนนหนองหว้าถงึหนองตาพมิ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 5 ต.กระเบื้องนอก

๕๓ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากหนองขามถงึโนนซาด การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 5 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

54 ขยายถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากหนองขามถงึคลองส่งน้ํา(โนนหนุม่) การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 5 ต.กระเบื้องนอก

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๕ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

สายถนนเลียบลําน้ํามูล หมู่ท่ี 6 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๕๖ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

จากโรงเรียนถงึโนนมะกอก การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๕๗ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 50๐ เมตร ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากศาลปู่ตาถงึลําน้ํามูล หมู่ท่ี 7 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

58 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 30๐ เมตร ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากสระสามเหล่ียมถงึหนองไขน่้ํา การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ต.กระเบื้องนอก

๕๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 50๐ เมตร ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากโนนบ้านนอ้ยถงึโนนตาสัง การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๖๐ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 30๐ เมตร ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

สามแยกโนนมะกอกถงึโนนงูเหลือมเกา่ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

61 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ทางไปแม่น้ํามูล หมู่ท่ี 7 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖๒ กอ่สร้างถนนดินพร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

3 จดุๆละ6ท่อน จากหมู่บ้านถงึกดุโคน การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 7 ในชวิีตและทรัพยสิ์น 3จดุๆละ6ท่อน ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๖๓ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

จากปากทางไปถงึท่ามะขาม หมู่ท่ี 8 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๖๔ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากป้อมยามถงึกดุออ้ หมู่ท่ี 9 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ขนาด100ซม.จํานวน6ท่อน ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

65 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว69๐ เมตร ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากปู่ตาถงึป้อมยาม หมู่ท่ี 9 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ขนาด80ซม.จํานวน6ท่อน ต.กระเบื้องนอก

๖๖ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากนานางหวาน ยางเครือถงึนาตาเหรียญ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ปล้ืมพนัธ์ บ้านพทุรา หมู่ท่ี 9 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ขนาด80ซม.จํานวน7ท่อน2จดุ ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๖๗ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากหมู่บ้านถงึ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ถนนลาดยางสายเมืองยาง-กระเบื้องนอก การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

บ้านพทุราหมู่ท่ี 9 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ขนาด80ซม.จํานวน7ท่อน2จดุ ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

68 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

จากปู่ตาถงึหนองหัวเสือ หมู่ท่ี 9 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ขนาด100ซม.จํานวน7ท่อน2จดุ ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗๖ ซ่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว 4,800 เมตร ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

สายกระเบื้อง-เมืองยาง คุ้มท่ี 11 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๐๔ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๗๗ กอ่สร้างถนนดิน เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

สายดอนตาลาด คุ้มท่ี 10 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๗๘ ปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 2,80๐เมตร ๓๑๑,๐๐๐ ๓๑๑,๐๐๐ ๓๑๑,๐๐๐ ๓๑๑,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านนายทิว รอบคอบ ถงึโนนตาอาด การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๐7 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

79 กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจาก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

สามแยกนาติดถงึสามแยกดอนลํ่า การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี13 ต.กระเบื้องนอก

๘๐ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมวาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 40๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ท่อระบายน้ํา 2จดุ จาก การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

บุตาแกว้ถงึโนนวัด หมู่ท่ี 13 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๘๑ กอ่สร้างถนนดินจากนานายยง ดีรบรัมย์ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ไปนานายสมบูรณ์  ฉวีวงค์ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 13 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

82 ปรับเกรดเส้นทางสามแยก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านนายทิว รอบคอบ ถงึโนนลําดวน การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

หมู่ท่ี 13 ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน
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ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘๓ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

จากถนนลาดยางถงึโนนตาอาด การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๐7 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๘๔ กอ่สร้างถนนดิน จากถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่มีเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 365 เมตร ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

ถงึโนนสาธารณะป่าชา้ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หนา 1 เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ในชวิีตและทรัพยสิ์น ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

89 กอ่สร้างร่องระบายน้ํา เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

เส้นบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 2 ลึก 0.50 เมตร ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๙๐ ขดุลอกคลองระบายน้ํารอบหมู่บ้าน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง0.50เมตร ยาว  300 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง/อบจ.นม.

พร้อมถนนรอบหมู่บ้านทาง ลึก ๐.๐๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ทิศตะวันตก หมู่ท่ี 5 ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๙๑ ลอกร่องระบายน้ํา เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง0.50เมตร ยาว 375 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ลึก ๐.๐๕ เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต

ต.กระเบื้องนอก และทรัพย์สิน

๙๒ กอ่สร้างร่องระบายน้ํารอบหมู่บ้าน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ลึก ๐.๐๕ เมตร ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๙๔ กอ่สร้างร่องระบายน้ําเสียภายในหมู่บ้าน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ลึก ๐.๐๕ เมตร ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙๕ กอ่สร้างท่อระบายน้ําจากสามแยกบ้าน               เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

นายสวัสด์ิถงึถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 ลึก ๐.๐๕ เมตร ประชาชนใน ที่รับผิดชอบ

ต.กระเบื้องนอก

๙๖ วางท่อระบายน้ําสันห่าสาขาลําสะแทด เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั 20 ท่อน ขนาด 80 ซม. ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๙๗ วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั จดุที่ 1 ฝ่ังสระ จดุที่ 2 คลองวังไผ่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

80 ซม. จํานวน 4 จดุๆละ 10ท่อน จดุที่ 3 ฝ่ังหนองสายไหม ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ลําน้ําสายไหมสาขาลําสะแทด ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๙๘ ขดุลอกร่องระบายน้ําจากแยกยา่โม เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 1.5 เมตร ยาว 1,200เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

หมู่ 4 ถงึท่ากระโดด หมู่ท่ี 12 ลึก 1.00 เมตร ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๙๙ กอ่สร้างร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ยาว130 ม.ปากในกว้าง0.25 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

หมู่ท่ี 13 ลึก0.45 ม.หนา 0.10 ม. ประชาชนใน ออกจากชุมชน

พร้อมฝาปิดน้าํ ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

100 กอ่สร้างประปาเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 9 เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๑ กอ่สร้างประตูปิด-เปิดปากตําหรุ หมู่ท่ี 9 เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐๒ กอ่สร้างคลองส่งน้ํา คสล.จากหัวเหลือง เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ถงึโนนบ้านร้าง หมู่ท่ี 9 ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๓ กอ่สร้างสถานสูีบน้ําจากเขือ่นยาง หมู่ท่ี9 เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๔ กอ่สร้างประตูปิด-เปิดน้ําบ่อแต้ว หมู่ท่ี 9 เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๕ เปล่ียนท่อเมนประปาจาก2นิว้เป็น 3 นิว้ หมู่ท่ี 1เพือ่ให้น้าํไหลอยา่งสะดวก 1  ระบบ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๖ กอ่สร้างประตูระบายน้ําด้าน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั 1  ระบบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถระบายน้าํเสีย กองช่าง

ทิศตะวันออกกดุปลากะหมัน หมู่ท่ี 2 ประชาชนใน ออกจากชุมชน

ต.กระเบื้องนอก ป้องกันน้ําท่วม

๑๐๗ กอ่สร้างประตูระบายน้ําปิด-เปิด เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั 1  ระบบ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

วังอซีอนสาขาลําสะแทด หมู่ท่ี 2 ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๐๘ ขยายเขตประปาพร้อมเปล่ียนท่อเมน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ท่อพวีีซี ขนาด 3 นิว้ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ยาว 3,000 เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KPI

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
109 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคลองขวาง เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 2.4 เมตร ยาว2.4 เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

หมู่ท่ี 4 2x10เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

110 ขยายเขตประปาสายเมนหลัก เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ท่อพวีีซี ขนาด 3 นิว้ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

จากบ้านยางถงึบ้านโนนหนองหว้าหมู่ท่ี 5 ยาว 1,000 เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

111 กอ่สร้างบ่อพกัน้ํา คสล. เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

บริเวณปู่ตาบ้านยาง หมู่ท่ี 5 ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

112 วางท่อจากหนองสําโรงถงึทางโค้ง เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ท่อขนาด 80 ซม. จาํนวน 5 ท่อน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

นายายนอยพร้อมทําถนนเสริมหินคลุก ประชาชนใน มคีวามสะดวก

หมู่ท่ี 6 ต.กระเบื้องนอก

113 ทํานบกัน้น้ําโค้งจะบก หมู่ท่ี 6 เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั  กว้าง 3 ม. ยาว 7 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

114 กอ่สร้างคลองไส้ไกส่่งน้ําจากคลองเกา่ เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

ถงึหนองยายพมิ หมู่ท่ี 6 ลึก 1 ม. ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

115 กอ่สร้างทํานบกัน้น้ํามูลปากหูชา้ง เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั  กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีน้าํ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ประชาชนใน อุปโภคบริโภคสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KPI

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)



 

54
ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑๖ กอ่สร้างฝายน้ําล้นบริเวณ เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

สระด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สูง 1 ม. ประชาชนใน มคีวามสะดวก

หมู่ท่ี 7 ต.กระเบื้องนอก

๑๑๗ กอ่สร้างสถานสูีบน้ํากดุออ้ หมู่ท่ี 10 เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั 1 แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีน้าํ กองช่าง

ประชาชนใน อุปโภคบริโภคสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๑๘ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั หมู่ที่ 10 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๑๙ กอ่สร้างบล็อกคอนเวิร์ส เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง2.4x2.4x2ชอ่งเมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

จากลําลํ้า-วังไผ่สาขาลําสะแทด ยาว 6 เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

หมู่ท่ี 11 ต.กระเบื้องนอก

๑๒๐ วางท่อลอดถนนลาดยาง หมู่ท่ี 13 เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ขนาด 60 ซม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ประชาชนใน ที่รับผิดชอบ

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๑ วางท่อจากประปาโนนเจริญถงึควายต่ืน เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ท่อขนาด 80 ซม. จํานวน 3 จดุ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

หมู่ท่ี 13 ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๒ วางท่อระบายน้ํา จากบ้านเขว้า หมู่ท่ี 10  เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั ท่อขนาด30 ซม. จํานวน 15 ท่อน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

ถงึบ้านโนนตาสุด ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KPI

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก เพือ่ก่อสร้างถนนดินลง กว้าง 3 ม. ยาว 1,170 ม. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากนาตาแหวง - โนนโจด หินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมูท่ี่ 1 บ้านโนนละกอ

๑๒๔ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา จากบ้านผู้ชว่ยไกร เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั กว้าง 0.30 เมตร ยาว 760 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

ไปหนา้วัดบ้านเขว้า หมู่ท่ี 10 ลึก 0.50 เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๕ กอ่สร้างประตูเปิด-ปิด ฝายประชาอาสา เพือ่ระบายน้าํและป้องกันน้าํท่วมขงั 1 แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๖ ขดุลอกเหมืองดินจาก เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น ปากกว้าง 3 เมตร  ลึก 2 เมตร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

นายายชดิถงึนานายจําลอง การเกษตร ก้น 1เมตร  ยาว  1,000เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๗ ขดุลอกกดุปลากะหมันสาขาลําสะแทด เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น 300 ไร่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หมู่ท่ี 2 การเกษตร ประชาชนใน ที่รับผิดชอบ

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๘ ขดุลอกกดุน้ําจอ้ยสาขาลําสะแทด เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น ปากกว้าง 50 เมตร  ลึก 3 เมตร ๔,๒๙๙,๐๐๐ ๔,๒๙๙,๐๐๐ ๔,๒๙๙,๐๐๐ ๔,๒๙๙,๐๐๐ ๔,๒๙๙,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

หมู่ท่ี 2 การเกษตร ก้น 38 เมตร  ยาว  930เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๒๙ ขดุลอกเลิงอเีฒ่า เพือ่ให้สถานสูีบน้าํสามารถใชง้าน ปากกว้าง 10 เมตร  ลึก 3 เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตรกองช่าง/อบจ.นม.

ใชง้านเพือ่การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ก้น 3 เมตร  ยาว  500เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

KPI

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓๐ ขดุลอกกดุตะลาดถงึหนองละหานจาน เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น 55 ไร่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

หมู่ท่ี 3 การเกษตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๓๑ ขดุลอกหนองเรือ เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น 20 ไร่ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

หมู่ท่ี 3 การเกษตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

ต.กระเบื้องนอก

๑๓๒ ขดุลอกคลองจากลําสะแทด เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น ปากกว้าง 3 เมตร  ลึก 2 เมตร ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

ถงึหนองละหานจาน การเกษตร ก้น 1 เมตร  ยาว  1,600เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

หมู่ท่ี 3 ต.กระเบื้องนอก

๑๓๓ ขดุลอกคลองส่งน้ําจากบ้านกระเบื้อง เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น ปากกว้าง 50 เมตร  ลึก 3 เมตร ๙๒๔,๐๐๐ ๙๒๔,๐๐๐ ๙๒๔,๐๐๐ ๙๒๔,๐๐๐ ๙๒๔,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบน้าํเพื่อการเกษตร กองช่าง

ถงึบ้านบุ่งเบา การเกษตร ก้น38 เมตร  ยาว  3,000เมตร ประชาชนใน มคีวามสะดวก

หมู่ท่ี 4 ต.กระเบื้องนอก

๑๓๔ ขดุลอกคลองวังสําโรง- ลําน้ํามูล เพือ่ให้สามารถกักเก็บ ปากกว้าง 50 เมตร  ลึก 3 เมตร ๑๒,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๙๓๖,๐๐๐ ๑๒,๙๓๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น38 เมตร  ยาว  3,000เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ

๑๓๕ ขดุลอกสระหลุงตานา (สระบัว) เพือ่ให้สามารถกักเก็บ 9 ไร่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ

๑๓๖ ขดุลอกคลองมูลหลงจาก เพือ่ให้สามารถกักเก็บ ปากกว้าง 30 เมตร  ลึก 3 เมตร ๑,๒๖๓,๐๐๐ ๑,๒๖๓,๐๐๐ ๑,๒๖๓,๐๐๐ ๑,๒๖๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

ลําน้ํามูลถงึวังตาทอง น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น 18 เมตร  ยาว  500เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

หมู่ท่ี 8 ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

KPI

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา



 

57
ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓๗ ขดุลอกหนองประชา เพือ่ให้สามารถกักเก็บน้าํไว้ใชใ้น 21 ไร่ ๒,๓๖๓,๐๐๐ ๒,๓๖๓,๐๐๐ ๒,๓๖๓,๐๐๐ ๒,๓๖๓,๐๐๐ ๒,๓๖๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 การเกษตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ต.กระเบื้องนอก

๑๓๘ ขดุลอกกดุหวาย เพือ่ให้สามารถกักเก็บ 9 ไร่ ๙๓๖,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ จากหน่วยงานอื่น

๑๓๙ ขดุลอกหนองกด เพือ่ให้สามารถกักเก็บ 8 ไร่ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําที่ใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ในการอุปโภค บริโภคที่ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก สะอาด ปลอดภัย จากหน่วยงานอื่น

๑๔๐ ขดุลอกหนองสนนุ เพือ่ให้สามารถกักเก็บ 8 ไร่ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ๘๓๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ จากหน่วยงานอื่น

๑๔๑ ขดุลอกคลองสาธารณะกดุรู เพือ่ให้สามารถกักเก็บ 21 ไร่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

หมู่ท่ี 9 น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ที่รับผิดชอบ

ต.กระเบื้องนอก

๑๔๒ ขดุลอกหนอง sml เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ ปากกว้าง 3 เมตร  ลึก 2 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 จากกดุออ้ถงึคลองหนามแดง ไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น 1 เมตร  ยาว  2,500เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ จากหน่วยงานอื่น

๑๔๓ ขดุลอกคลองส่งน้ําจากกดุออ้ถงึโนนตาวัง เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ ปากกว้าง 3 เมตร  ลึก 2 เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น 1เมตร  ยาว  4,000เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔๔ ขดุลอกคลองเชือ่มกดุออ้กบัลําน้ํามูล เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ 117 ไร่ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 ไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ จากหน่วยงานอื่น

๑๔๕ ขดุลอกสาหร่ายลําน้ํา เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ กว้าง 60 เมตร ยาว 2,500 เมตร ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

สันห่าสาขาลําสะแทด ไว้ใชใ้นการเกษตร ลึก 3 เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

หมู่ท่ี 11 ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ

๑๔๖ ขดุลอกหนา้ฝายประชาอาสา เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ กว้าง 60 เมตร ยาว 500 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ไว้ใชใ้นการเกษตร ลึก 3 เมตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ จากหน่วยงานอื่น

๑๔๗ ขดุลอกลําสาขาลําระเริง เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ 28 ไร่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมแีหล่งน้ําไว้ กองช่าง

ไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน ใช้เพื่อการเกษตรอย่าง

ต.กระเบื้องนอก เพยีงพอ

๑๔๘ กอ่สร้างคลองส่งน้ําจากประปา เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ 3 กิโลเมตร ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านโนนเจริญ-โนนลําดวน ไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

หมู่ท่ี 13 ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๔๙ ขดุลอกคลองไส้ไกจ่ากคลองประปา เพือ่ให้สามารถกักเก็บ ปากกว้าง 3 เมตร  ลึก 2 เมตร ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

ถงึนานายเทียนชยั พร้อมวางท่อ 3 จดุ น้าํไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น1 เมตร  ยาว  800เมตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๐ ขดุลอกคลองจากปู่ตาบ้านยางถงึ เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ ปากกว้าง4 เมตร ลึก 2.5 เมตร ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านโนนสูง หมู่ท่ี 5 ไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น1 เมตร  ยาว  1,300เมตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา



 

59
ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕๑ ขดุลอกคลองโนนหมุ่นถงึหนองกระเบื้อง เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ ปากกว้าง 5 เมตร  ลึก 2.50 เมตร ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น1.5 เมตร  ยาว  1,600เมตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๒ ขดุลอกหนองไขน่้ําลําน้ําสาขาลําน้ํามูล เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ ปากกว้าง30 เมตร ลึก3.00 เมตร ๗๕๙,๐๐๐ ๗๕๙,๐๐๐ ๗๕๙,๐๐๐ ๗๕๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ไว้ใชใ้นการเกษตร ก้น18 เมตร  ยาว  1,600เมตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๓ กัน้แกม้ลิงกดุออ้สาขาลําน้ํามูล เพือ่ให้ประชาชนสามารถใชน้้าํ จํานวน 30 ไร่ ๑,๘๕๙,๐๐๐ ๑,๘๕๙,๐๐๐ ๑,๘๕๙,๐๐๐ ๑,๘๕๙,๐๐๐ ๑,๘๕๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ท่ี 10 ไว้ใชใ้นการเกษตร ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๔ ขยายเขตไฟฟา้ไปศูนยเ์รียนรู้ หมู่ท่ี 2 เพือ่หมู่บ้านได้มีไฟฟา้ส่องสว่าง 500  เมตร 900,000  900,000   900,000    900,000    ร้อยละของ หมู่บ้านได้มี กองชา่ง
ประชาชนใน ไฟฟา้ส่องสว่าง
ต.กระเบื้องนอก

๑๕๕ โครงการซ่อมแซมทํานบกัน้น้ําคลอง เพือ่ซ่อมแซมทํานบกั้นน้าํ กว้าง 6 ม. สูงเฉล่ีย 4 ม. 1,000,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

หนองสาหร่ายบ้านโนนสูง หมู่ท่ี 11 ยาว 16 ม. ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๖ กอ่สร้างผนงักัน้น้ําท่ีบล๊อคคอนเวิร์ส เพือ่ก่อสร้างผนงักั้นน้าํ ก่ออิฐ 7.68 ตร.ซม. 2 จดุ 21,000     ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านกระเบื้องนอก หมู่ท่ี 4 ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

๑๕๗ ขดุลอกเปิดทางน้ําเขา้หนองกระเบื้อง เพือ่ขดุลอกทางน้าํ ปริมาณไม่นอ้ยกว่า 111.30 165,000   ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําไว้ใช้เพื่อ กองช่าง

บ้านกระเบื้อง หมู่ท่ี 4 ลบ.ม. วางท่อขนาด 0.60 x 1 ประชาชนใน การเกษตรอย่างเพยีงพอ ขอรับการสนับสนุน

ม. จํานวน 130 ท่อน ต.กระเบื้องนอก จากหน่วยงานอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

KPI

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖๔ โครงการขยายเขตประปาโนนหนองหว้า เพือ่ให้มีน้าํไว้ใชใ้นการอุปโภค ขยายเขตประปา หมู่ 5 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําที่เพยีง กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บริโภคที่เพยีงพอ ประชาชนใน พอในการอุปโภค 

ต.กระเบื้องนอก บริโภค

๑๖๕ โครงการขยายเขตประปาดอนใหญ่ หมู่ ๒ เพือ่ให้มีน้าํไว้ใชใ้นการอุปโภค ขยายเขตประปา หมู่ ๒ - ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําที่เพยีง กองช่าง

ถงึโนนบ้านเกา่ หมู่ ๓ บริโภคที่เพยีงพอ ประชาชนใน พอในการอุปโภค 

ต.กระเบื้องนอก บริโภค

๑๖๖ โครงการบํารุง รักษา ซ่อมแฃมระบบ เพือ่ให้น้าํที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภค ปรับปรุงบํารุง รักษา ระบบประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําที่ใช้ในการ กองช่าง

ประปา มีความสะอาด ปลอดภัย หมู่ ๑-๑๓ ประชาชนใน อุปโภค บริโภค ที่สะอาด

ต.กระเบื้องนอก ปลอดภัย

๑๖๗ ขดุลอกคลองไส้ไกเ่ชือ่มต่อกดุตะกล้าถงึ เพือ่ขดุลอก ขนาดปากกว้าง 3 ม. ก้น 1 ม. ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําที่ใช้ในการ กองช่าง

กดุออ้บ้านเขว้า หมู่ท่ี 10 ยาว 2,800 ม. ลึกเฉล่ีย 2.20 ม. ประชาชนใน อุปโภค บริโภค ที่สะอาด

วางท่อขนาด 1x1 ม. จาํนวน 16 ท่อน ต.กระเบื้องนอก ปลอดภัย

๑๖๘ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจาก เพื่อกอ่สร้างถนนดินลง กว้าง 3 ม. ยาว 1,960 ม. ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองชา่ง
หนองเรือ - โนนหนองไร่ หินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนใน สาธารณูปโภคท่ีดี
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ต.กระเบื้องนอก

๑๖๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนดินลง กว้าง 3 ม. ยาว 445 ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองชา่ง
จากโนนหนองไร่ - โนนหนองมั่ง หินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนใน สาธารณูปโภคท่ีดี
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ต.กระเบื้องนอก

๑๗๐ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนดินลง กว้าง 3 ม. ยาว 1,140 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากบ้านตาขาน - โนนดอนยา่ง หินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗๑ กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,015 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไหล่ทางจากสามแยกแตงหวาน - ดอนโจด หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ
๑๗๒ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจาก เพื่อกอ่สร้างถนนดินลง กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

นานายสมหมาย - ดอนยา่ง หินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ พร้อมเสริมดิน 1 ม.
๑๗๓ ซ่อมแซมสถานสูีบน้ําและระบบส่งน้ํา เพื่อซ่อมแซมสถานสูีบน้ํา 1 แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๗๔ ติดต้ังไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ังไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนละกอ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนละกอ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๗๕ กอ่สร้างถนน คสล. บ้านดอนใหญ่ เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2,860 ม. ๖,๘๖๔,๐๐๐ ๖,๘๖๔,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านโนนมันแกว หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ พร้อมเสริมดิน 1 ม.
๑๗๖ ขยายเขตไฟฟา้และประปาเพื่อ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ระยะทาง 650 ม. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ทําการเกษตรกดุปลากะหมัน และประปา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๗๗ กอ่สร้างประตูระบายน้ําด้านทิศตะวันออก เพื่อกอ่สร้างประตูระบายน้ํา 1 แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

กดุปลากะหมันไป ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

กดุน้ําจอ้ย หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๗๘ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากบ้านตาโจ- เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3.5 ม. ยาว 700 ม. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

กดุน้ําจอ้ย ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

KPI

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗๙ ขยายเขตไฟฟา้ไปศูนยเ์รียนรู้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 200 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๘๐ ติดต้ังซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม หมู่ที่ 2 บ้านดอนใหญ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๘๑ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากบ้านพอ่สิงห์ เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3.5 ม. ยาว 1,000 ม. ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - สระโนนม่วง ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๘๒ กอ่สร้างถนนดินจากโรงเรียน-ทําเลเล้ียงสัตว์ เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 ม. ยาว 480 ม. ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่  สูงเฉล่ีย 2.5 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๘๓ กอ่สร้างถนนคสล.จากหนา้บ้านแม่เกล้ียง เพื่อกอ่สร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ๔๘๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - บ้านพอ่สิงห์ หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๘๔ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกหลังบ้านตาหมู- เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

นายายออง ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๘๕ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 2 บ้านดอนใหญ่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๘๖ กอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา 1 แห่ง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘๗ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล. จาก เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา กว้าง 0.30 ม. ยาว 400 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

ส่ีแยกบ้านปู่จนัทร์ หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่
๑๘๘ ขดุลอกสระโนนม่วง หมู่ท่ี 2 บ้านดอนใหญ่ เพื่อขดุลอก 8 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๘๙ ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟสไปประปา เพื่อขยายเขตไฟฟา้ บ้านดอนใหญ่ หมู่ท่ี 2 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

บ้านดอนใหญ่ หมู่ท่ี 2 ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๙๐ ขดุลอกเหมืองจากลําสระแทด - หนองไทร เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - คลองหมาตาย ยาว 1,270 ม. ลึก 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๑ กอ่สร้างถนนลูกรังจากบ้านตาเณร เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,780 ม. ๑๓๓,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - ลําสะแทด หนา 0.10 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๒ กอ่สร้างถนนลูกรังจากโนนฐาน - เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. ๖๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 หนองละหานจาน หนา 0.10 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๓ กอ่สร้างถนน คสล.จากศาลาประชาคม - เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 ถนนคอนกรีต (คุ้มโนนชะงอม) หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๔ กอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ 2 หมู่ 3 เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๙๕ กอ่สร้างลานกฬีาประจําหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างลานกฬีา 1 แห่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๑๙๖ กอ่สร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบ้านตาเจก๊เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นาตากอ้ง หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๗ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากบ้านยายสุข เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - วังกาด ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๘ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากหนองไทร เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - ลําสะแทด ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๑๙๙ กอ่สร้างถนนดินรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางต๋ิมเพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  -บ้านนายสมพร (คุ้มโนนบ้านเกา่) หนา 0.60 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่
๒๐๐ ติดต้ัง/ซ่อแซมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ัง/ซ่อแซม หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๒๐๑ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้านเกา่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๒๐๒ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากนาตาเดช เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 1,170 ม. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นายายแจ้ ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 3 บ้านโนนบ้านเกา่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐๓ วางท่อระบายน้ําเสียจากหนองกระเบื้อง เพื่อกอ่สร้างท่อระบายน้ํา ยาว 300 ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(ขา้งวัดโนนลอย - บ้านยางหมู่ท่ี 5) ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๔ ขดุลอกคลองส่งน้ําจากหนองกระเบื้อง เพื่อขดุลอกคลองส่งน้ํา ปากกว้าง 3 เมตร ยาว 450 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ถงึโนนหมุ่น ลึก 2 เมตร กน้กว้าง 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๕ ขดุลอกหนองกระเบื้อง เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 119 ไร่ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๖ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญนาค เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร ๔๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๗ ขดุลอกคลองจากหนองเรือ - หนองตะครุ เพื่อขดุลอก 500 ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๘ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านกระเบื้องนอก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๐๙ พฒันาแหล่งท่องเท่ียว แหล่งโบราณคดี เพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 1 แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๐ กอ่สร้างแกม้ลิงสนบัปรักหญ้า เพื่อกอ่สร้างแกม้ลิง เนือ้ที่ 600 ไร่ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๑๑ กอ่สร้างร่องระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา 1,000 ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๒ ขยายถนนกระเบื้องนอก - บ้านบุ่งเบาใหญ่ เพื่อขยายถนน ขยายถนนดินขา้งละ 3 เมตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(จากโนนระเวียง - ประตูปิด เปิดน้ําบ้านบุ่งเบา) ยาว 2,000 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๓ วางท่อส่งน้ําจากแม่น้ํามูล - หนองกระเบื้อง เพื่อวางท่อส่งน้ํา ยาว 1,980 ม. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๔ ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากนานายยง เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นานางสาวลาน  พึ่งน้ํา หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๕ ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บ้านเพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านกระเบื้องนอก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๖ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากบ้านกระเบื้องนอกเพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ปลวกหนามแดง ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๗ กอ่สร้างถนนลูกรังจากถนนกระเบื้องนอก เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,180 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 -บุ่งเบา ไปนาตาเดือน สูงเฉล่ีย 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๑๘ ขดุลอกหนองเรือ เพื่อขดุลอก 23 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๑๙ กอ่สร้างสถานสูีบน้ํา เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา 1 แห่ง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๒๐ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 4 บ้านกระเบื้องนอก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๒๑ กอ่สร้างพนงักัน้น้ําบล๊อคคอนเวิร์ส เพื่อกอ่สร้างพนงักัน้น้ํา ขนาด 0.60 เมตร ยาว 8 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 จากถนนสายกระเบื้อง - บุ่งเบา 2 จดุ หนา 0.50 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 4 บ้านกระเบื้องนอก
๒๒๒ ขยายถนน คลส.จากบ้านนายเกิด- บ้านตาสิน เพื่อขยายถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 130 ม. ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๓ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากโนนหนองหว้า เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 4,500 ม. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - หนองตาพมิ -วังสําโรง ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๔ ขดุลอกคลองโนนหมุ่น - หนองกระเบื้อง หมู่ท่ี 5เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๑,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ยาว 570 ม. ลึก 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๕ ก่อสร้างคลองส่งน้ําจากโนนกาด - โนนหนองหว้า เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน้ํา ระยะทาง 280 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๖ ขยายถนนดินจากหนองขาม - คลองส่งน้ํา เพื่อขยายถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 (โนนหมุ่น) สูง 1.5 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒๗ ขุดลอกคลองจากปู่ตาบ้านยาง - บ้านโนนสูง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ยาว 430 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๘ ก่อสร้างระบบกระจายน้ํา หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 6 เพื่อกอ่สร้างระบบกระจายน้ํา หมู่ที่ 5 บ้านยาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๒๙ ขุดลอกคลองส่งน้ําจากโนนหมุน่ - โนนขาม เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ยาว 300 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๐ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านยาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๑ ซ่อมแซมถนนดินจากเหมอืง - คลองส่งน้ํา เพื่อซ่อมแซมถนนดิน ยาว 800 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากปู่ตา - หนองกระเบื้อง เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๓ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านตาหมาน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นายายหวอง หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากโนนหนองหว้า เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 จากนายายเจยีม- บ้านยายพนิ หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๓๕ กอ่สร้างถนน คสล. บ้านตาอยู่ เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - บ้านตาแหลง หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๖ ขดุลอกคลองระบายน้ํารอบหมู่บ้าน เพื่อขดุลอกคลองระบายน้ํา ยาว 300 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมปรับระดับ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๗ ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านยาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๘ กอ่สร้างคลองส่งน้ําจากนาตาสวย เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน้ํา ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - นาตาเปล่ง ลึก 2 ม. ยาว 500 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๓๙ ขดุลอกหนองระเริงแก เพื่อขดุลอก 10 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๔๐ ขดุลอกหนองหลัก เพื่อขดุลอก 14 ไร่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๔๑ ขดุลอกหนองกก เพื่อขดุลอก 20 ไร่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
๒๔๒ ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนละกอ เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 7 ม. ยาว 12,000 ม. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านเขว้า(ชว่งบ้านยาง) หนา 0.05 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 5 บ้านยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔๓ ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล .ภายในหมูบ่้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสําโรง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๔ ก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาเพือ่การเกษตร เพื่อกอ่สร้างซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสําโรง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๕ กอ่สร้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย เพื่อกอ่สร้างซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านโนนสําโรง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๖ ขุดลอกคลองไส้ไก่จากหัวเหมอืง - นาตาขาบ เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ยาว1,000 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๗ ขุดลอกคลองไส้ไก่จากนาตาโป๊ะ - นาตาพร เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ยาว1,000 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๘ กอ่สร้างป้อมยามทางเขา้หมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างป้อมยาม 1 หลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๔๙ ขดุลอกคลองวังสําโรง - หนองกก เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 เมตร กน้ 32 ม. ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 3,000 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๐ ขุดลอกคลองซอยจากคลองส่งน้ํา - ป่ารัง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ยาว1,000 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕๑ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสําโรง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๒ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุก เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สายถนนเลียบลําน้ํามูล ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๓ วางท่อจากหนองสําโรง เพื่อวางท่อ ท่อ คสล. ขนาด 1 X 1 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ทางโค้งนายายนวยพร้อมถนนเสริมหินคลุก 30 ท่อน ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๔ กอ่สร้างทํานบกัน้น้ําโค้งจะบก(ฝาย ธกส) เพื่อกอ่สร้างทํานบกัน้น้ํา กว้าง 8 ม. ลึก 2 ม. ยาว 70 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๕ กอ่สร้างคลองไส้ไกส่่งน้ําจากคลองเกา่ เพื่อกอ่สร้างคลองไส้ไก่ ปากกว้าง 3 ม. กน้ 1 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองยายพมิ ลึก 2 ม. ยาว 1,000 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๖ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านโนนสําโรง เพื่อกอ่สร้างถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เลียบฝ่ังลําน้ํามูล หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๗ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกสายวังสําโรง เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,280 ม. ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ฝ่ังเหมือง ลงหินคลุก สูง 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๕๘ ติดต้ังซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสําโรง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕๙ ขดุลอกคลองวังสําโรง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 37 ม. ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 1,600 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๖๐ ขดุลอกคลองมะม่วง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 37 ม. ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 1,600 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๖๑ ขดุลอกหนองตะมะ เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 37 ม. ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 1,600 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๖๒ ขดุลอกคลองหนองแซง - ลําน้ํามูล เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 37 ม. ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 1,600 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๖๓ ขดุลอกคลองกดุวง - หนองกก เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 37 ม. ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ยาว 1,600 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสําโรง
๒๖๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้วัด เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ลงไปแม่น้ํามูล หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๖๕ กอ่สร้างถนน คสล.บ้านนายเขยีว เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5  เมตร ยาว 150 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านนายชัน้ หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๖๖ ขยายเขตประปาเพื่อการเกษตรจากสระหนองหัวคน เพื่อขยายเขตประปา ยาว 500 เมตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - สระด้านตะวันออก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๖๗ กอ่สร้างถนน คสล.ซอยกรอกทะยงุ เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(ตลอดสาย) หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๖๘ ติดต้ังซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายใน หมู่ท่ี 7 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๒๖๙ กอ่สร้างถนน คสล.จากทางลงไปมูล - กดุโคน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5  เมตร ยาว 500 เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา 0.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน 3 จดุๆละ 5 ท่อน ท่อขนาดท่อ 80   ซม.

๒๗๐ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากศาลปู่ตา เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้า 5 เมตร ยาว 400 เมตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ลําน้ํามูล ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๑ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล.รอบหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 ม. ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 0.50 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๒ กอ่สร้างทํานบกัน้น้ํามูลปากหูชา้ง กอ่สร้างทํานบกัน้น้ํา หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวคน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๓ ขยายเขตไฟฟา้จากหนา้โรงเรียน เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ยาว 1,000  เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - โนนมะกอก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๔ ขุดลอกคลองดินจากสามแยกบ้านนายเนือง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร ๒๑๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองกระเบื้อง กน้กว้าง 2 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๗๕ กอ่สร้างถนน คสล.จากโรงเรียน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - โนนมะกอก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๖ วางท่อระบายน้ําจากสวนตาเฮียง เพื่อวางท่อระบายน้ํา ยาว 50 เมตร  ขนาดท่อ  80  ซม. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

   - นานายบัง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๗ กอ่สร้างร่องระบายน้ําซอยบ้านตาเท่ียง เพื่อกอ่สร้างท่อระบายน้ํา กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านตาชอบ ลึก 0.50 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๘ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนายบัง เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง  5 เมตร ยาว 150 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - สามแยกหนา้วัด หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๗๙ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกแยกโนนผีน้อย เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - โนนป่าชา้ ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากโนนมะกอก เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - โนนงูเหลือม ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๑ ก่อสร้างปิดกั้นฝายน้ําระหว่างสระ 5 สระ เพื่อกอ่สร้างปิดกัน้ฝาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวคน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ถงึลําน้ํามูล ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๒ ขุดลอกสระสาธารณะภายในหมูบ่้านทุกสระ เพื่อขดุลอก จํานวน 5 สระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๘๓ กอ่สร้างถนน คสล.หนา้บ้านยายแดง เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านยายดํา หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๔ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๕ ก่อสร้างระบบกระจายน้ําจากสถานีสูบน้ํา เพื่อกอ่สร้างระบบ กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 2,500 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากคลองส่งน้ําเกา่ - ดอนลํ้า กระจายน้ํา เมตร ลึก 60 เซนติเมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหัวคน
๒๘๖ ขดุลอกหนองลุงตานา - หูชา้งใน เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 38 ม. กน้ 24 ม. ๔๘๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมขยายแนวเขต ยาว 100 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๘๗ ขดุลอกมูลหลง - วังยาง เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 50 ม. กน้ 25 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ยาว 480 ม. ลึกเฉล่ีย 4 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๘๘ ขดุคลองไส้ไกจ่ากนานายสมัย - นาตาโถ เพื่อขดุคลองไส้ไก่ กว้าง 25 ม. ยาว 1,000 ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 1.5 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๘๙ ขดุลอกสระบัว เพื่อขดุลอก กว้าง 10 ม. ขนยา้ยดิน(งานขดุดิน) ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ยาว 580 ม. ลึก 2.50 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๐ กอ่สร้างระบบกระจายน้ําจากสถานสูีบน้ํา เพื่อกอ่สร้างระบบกระจายน้ํา จากนานางโสภา - นานายสวัสด์ิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๙๑ กอ่สร้างสถานสูีบน้ําวังตาทอง เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ที่ 8 บ้านโนนงูเหลือม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๒ ขดุลอกวังตาทอง - หนองกระทุ่ม เพื่อขดุลอก 8 ไร่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๓ ขดุลอกหนองพลับพลา เพื่อขดุลอก กว้าง 55 ม. ยาว 120 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากศาลาประชาคม เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านตาโท หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๕ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เพื่อกอ่สร้าง/ซ่อมแซม กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สายรอบสาธารณะดอนรัมย์ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๖ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโนนมะกอก เพื่อปรับปรุงถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ๕๓๒,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - โนนหินต้ัง ลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๗ ก่อสร้างคลองส่งน้ําดอนรัมย์ - โนนงูเหลือม เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน้ํา กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - โนนตาหนู ลึก 2.5 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๒๙๘ กอ่สร้างคลองส่งน้ําจากหนองกระทุ่ม เพื่อกอ่สร้างคลองส่งน้ํา กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองจาน ลึก 1.50 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๙๙ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 8 บ้านโนนงูเหลือม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๓๐๐ ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซม 5 จดุ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๓๐๑ กอ่สร้างถนนดินลงลูกรังจากปากทาง เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไปโนนงูเหลือม - โนนมะกอก ลงลูกรัง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๓๐๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากปากทาง - สวนผัก เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(ส่วนท่ีเหลือ)  4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๓๐๓ ก่อสร้างถนน คสล.จากปากทางไปบ้านตาเสา เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านตาสวัสด์ิ หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนงูเหลือม
๓๐๔ ก่อสร้างถังพกัน้ํา คสล. พร้อมวางท่อส่งน้ํา เพื่อกอ่สร้างถงัพกัน้ํา กว้าง 2 ม. ยาว 3 ม. ลุก ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

จากหนองกดไปคลองSML 1.5 ม. พร้อมวางท่อ pvc ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ขนาด 12 นิว่
๓๐๕ กอ่สร้างประตูเปิดปิดน้ําคลองปากตําหรุ เพื่อกอ่สร้างประตูเปิดปิดน้ํา หมู่ที่ 9 บ้านพทุรา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๐๖ ก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมวางท่อส่งน้ําจาก เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ที่ 9 บ้านพทุรา ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เขือ่นยาง - โนนตะแบง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๐๗ ขุดลอกคลอง sml จากหนามแดง - กุดอ้อ เพื่อขดุลอก ปากกว้าง 3 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ยาว 2,500 เมตร ลึก 2 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา กน้ 1 เมตร
๓๐๘ ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีนายบังอร คําไทย เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - สามแยกสวนนางจอก เดินรีบรัมย ์ หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๐๙ ขยายเขตไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน เพื่อขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 9 บ้านพทุรา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๐ ติดต้ังซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๑ กอ่สร้างถนน คสล. จากป้อมยาม เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นานายไสว  ยอดสละ หนา 0.07 เมตร พร้อมวาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ท่อขนาด 1 เมตร จาํนวน 6 ท่อน

๓๑๒ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากปู่ตา เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองหัวเสือ ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร พร้อมวางท่อ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ขนาด 1 เมตร  2 จดุ จาํนวน 12 ท่อน

๓๑๓ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล. แบบตัวย ู เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 500 เมตร ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 จากสวนนายสวัสด์ิ ทบบุญ -ศาลาประชาคม ลึก 0.50 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๔ ขดุลอกหนองบึงกดุประชา เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 14 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑๕ ขดุลอกกดุพทุรา เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 17 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๖ ขดุลอกหนองประชา เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 3 ไร่ 11 ตารางวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๗ ขดุลอกหนองสนนุ เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 12 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๘ กอ่สร้างประปาเพื่อการเกษตร หมู่ 9 เพื่อกอ่สร้างประปา ถงัพกัน้ํา พร้อมท่อส่งน้ํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๑๙ ขดุลอกกดุหวาย เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 37 ไร่ ลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านนางเสถียน เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ทองทาบ - กดุออ้ ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร พร้อมวาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ท่อขนาด 0.80 เมตร จาํนวน 2 จดุ จาํนวน 12 ท่อน

๓๒๑ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากหนองกด เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 828 เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - หนองสนนุ ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร พร้อมวาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ท่อขนาด 0.80เมตร จํานวน 6 ท่อน
๓๒๒ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากสามแยกนา เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

นางหวาน ยางเครือ -นานายเหรียญ ปล้ืมพนัธ์ ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร พร้อมวาง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา ท่อขนาด 0.80 เมตร 2 จดุ จาํนวน 14 ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๒๓ ขดุลอกหนองควายต่ืน เพื่อขดุลอก เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๔ ขดุลอกหนองกดุรู เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 5 ไร่ ลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๕ ขดุลอกคลองกดุรูจากหนองกดุรู - เพื่อขดุลอก กว้าง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คลองหนามแดง บ้านโนนเจริญ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๖ ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อกอ่สร้างระบบสูบน้ํา หมู่ที่ 9 บ้านพทุรา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๗ ขดุลอกคลองควายต่ืนจากกดุรู เพื่อขดุลอก กว้าง 24 เมตร ยาว 440 เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 -คลองควายต่ืน ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๘ ขดุลอกสระหนองน้ําขุน่(สระวัดพทุรา) เพื่อขดุลอก เนือ้ที่ 11 ไร่ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๒๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากนานางจั่ว - เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 นานายแจม่ ไทยนอก ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๓๐ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากแยกสวนนางจอก เดินรีบรัมย์ - เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,000 เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ถนนลาดยางสายกระเบื้องนอก  - เมอืงยาง ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร พร้อม ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา วางท่อขนาด 0.80 เมตร  2 จดุ จาํนวน 14 ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๓๑ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากป้อมยาม เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ใ. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านนายชนะ เดินรีบรัมย์ ลงหินคลุก สูง 1 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๓๒ กอ่สร้างสถานสูีบน้ําด้วยระบบไฟฟา้ เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ที่ 9 บ้านพทุรา ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๓๓ ขยายเขตไฟฟา้จากฝายนางโท - ปากตํารุ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 400 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๓๔ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางหน ู- เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

บ้านนายเหรียญ ปล้ืมพนัธ์ หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 9 บ้านพทุรา
๓๓๕ ขดุลอกคลองเชือ่มกดุออ้ - ลําน้ํามูล เพื่อขดุลอก กว้าง 30 ม. ยาว 2,48 ม. ๓๖,๙๐๒,๐๐๐ ๓๖,๙๐๒,๐๐๐ ๓๖,๙๐๒,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 4 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๓๖ กอ่สร้างแกม้ลิงกดุออ้สาขาลําน้ํามูล เพื่อกอ่สร้างแกม้ลิง กว้าง 70 ม. ยาว 700 ม. ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมประตูเปิดปิด ลึก 4 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๓๗ ก่อสร้างถนน คสล.จากหมูบ่้าน - โนนแต้ เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๓๘ กอ่สร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองหัวเสือ หนา 0.10 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๓๙ ขดุลอกสระวัด เพื่อขดุลอก 6 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๐ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 10 บ้านเขว้า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๑ ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟฟา้ส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๒ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 223 ม. ๔๗๘,๐๐๐ ๔๗๘,๐๐๐ ๔๗๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คสล. จากบ้านนางจอมศรี -หนา้วัด หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๓ กอ่สร้าง คสล. จากแยกกลางหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 320 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไปบ้านนางโท พร้อมวางท่อระบายน้ํา หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๔ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 1,160 ม. ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - โนนต้ิว ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๕ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล. จากบ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา กว้าง 0.5 ม. ยาว 1,300 ม. ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

น.ส.วิจติรา - บ้านนายสุนนัยา หนา 0.50 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๖ ขดุลอกคลองไส้ไกเ่ชือ่มต่อกดุตากล้า - กดุออ้เพื่อขดุลอกคลองไส้ไก่ กว้าง 1 ม. ยาว 1,200 ม. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 0.50 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๔๗ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล.รอบหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา กว้าง 0.80 ม. ยาว 187 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 0.30 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๘ ขดุลอกคลองเชือ่มต่อจากโนนหัวเสือ เพื่อขดุลอกคลอง กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - กะเหลือง ลึก 2 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๔๙ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากสามแยก เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 1,824 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

โนนแต้ - สามแยกนายายแสน ลงหินคลุก หนา 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๕๐ ขดุลอกหนองหัวเสือ เพื่อขดุลอก 10 ไร่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๕๑ ก่อสร้างระบบกระจายน้ําจากโนนขามป้อม เพื่อกอ่สร้างระบบ 956 ม. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ถนนลาดยางเมืองยาง-ลําทะเมนชยั กระจายน้ํา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๕๒ ปรับปรุงภมูิทัศนร์อบกดุออ้ เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ที่ 10 บ้านเขว้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๕๓ กระจายน้ําจากโนนตาวัง - โนนส้มโฮง เพื่อกอ่สร้างระบบ 500 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

กระจายน้ํา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า
๓๕๔ ขดุลอกคลองไส้ไกจ่ากนานายสะอาด เพื่อขดุลอกคลองไส้ไก่ 500 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - นานายสมจติร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 10 บ้านเขว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๕๕ กอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้บ้าน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร ๒๗๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

นายประพฒัน ์- ถนนลาดยาง หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๕๖ กอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้วัด - ยา่โม เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๕๗ ซ่อมแซมทํานบกัน้น้ําท่ีขาด - สันห่า เพื่อซ่อมแซมทํานบกัน้น้ํา กว้าง 8 เมตร ยาว 160 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สูง 4 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๕๘ กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนางนวล เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - ทุ่งนา หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๕๙ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 11 บ้านโนนสูง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๐ ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟา้ ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๑ วางท่อระบายน้ําสันห่าสาขาลําสะแทด เพื่อวางท่อระบายน้ํา ท่อ ขนาด 1 ม. จํานวน 20 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ท่อน ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๒ วางท่อระบายน้ํา เพื่อวางท่อระบายน้ํา ท่ออระบายน้ําขนาด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลําน้ําสายไหม สาขาลําสะแทด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 80 ซม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง จํานวน 4 จดุๆละ10 ท่อน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๖๓ กอ่สร้างประตูเปิดปิดฝายประชาอาสา เพื่อกอ่สร้างประตูเปิดปิดฝาย หมู่ที่ 11 บ้านโนนสูง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๔ ขดุลอกหนองสาหร่าย เพื่อขดุลอก 48 ไร่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๕ ขดุลอกหนา้ฝายประชาอาสา เพื่อขดุลอก กว้าง 60 เมตร ยาว 300 เมตร ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 3 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๖ ขดุลอกหนองกดุครก เพื่อขดุลอก 17 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๗ ขดุลอกร่องระบายน้ํารอบหมู่บ้าน เพื่อขดุลอก 400 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๘ ขดุลอกหนองกระทุ่ม เพื่อขดุลอก 17 ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๖๙ ขุดลอกคลองซอยจากเหมอืงน้ําลงไป - วังไผ่ เพื่อขดุลอก กว้าง 6 ม. ยาว 1,650 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๐ ขดุลอกคลองซอยจากวังมะกอกน้ํา เพื่อขดุลอก กว้าง 3 ม. ยาว 320 ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - คลองขวาง ลึก 2 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗๑ ขดุลอกจากใต้ฝาย - ลําสะแทด เพื่อขดุลอก 20 ไร่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๒ ติดต้ัง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพื่อติดต้ัง/ซ่อมแซม หมู่ที่ 11 บ้านโนนสูง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เสียงตามสาย ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๓ ติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบ  2 จดุ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๔ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระทุ่ม เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - หนองกก ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๕ ขดุลอกคลองสันห่า เพื่อขดุลอก 50 ไร่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนสูง
๓๗๖ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สายกระเบื้อง-เมืองยาง  -  ศูนยป์ฏบิัติธรรม (ป่าชา้เกา่)ลงหินคลุก สูง 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๗๗ กอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 12 เพื่อกอ่สร้างสถานสูีบน้ํา หมู่ที่ 4 หมู่ท่ี 12 ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๗๘ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 12 บ้านโนนมันแกว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗๙ กัน้แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อกัน้แนวเขต 44 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

(ปลวกหนามแดง) ท่ีสาธารณประโยชน์ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๐ ติดต้ังซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟส่องสว่าง ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๑ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกคุ้มโนนสูง เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 295 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ด้านทิศเหนอื บ้านนายสมพร - บ้านนายต้ึง ลงหินคลุก สูง 0.07 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๒ ขดุลอกร่องระบายน้ําจากแยกยา่โม เพื่อขดุลอกร่องระบายน้ํา กว้าง 1.120 ม. ยาว 1,030 ม. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ถงึ ท่ากระโดด หมู่ท่ี 12 ลึก 0.80 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๓ ขยายเขตไฟฟา้จากบ้านตาต้ึง เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 300 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านายสมพร เสมานอ้ย ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๔ ขายเขตไฟฟา้จากถนนลาดยาง เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 400 ม. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - ศูนยป์ฏบิัติธรรม ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๕ กอ่สร้างถนน คสล. คุ้มท่ี  9,10,11 เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 300 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ด้านทิศเหนอื(คุ้มโนนสูง) หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๖ กอ่สร้างถนน คสล.จากยา่โม เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - รอบหนองกระเบื้อง หนา 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๘๗ ขดุลอกคลองสาธารณะประโยชน์ เพื่อขดุลอก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 ม. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 1.5 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๘ ปรับปรุงภมูิทัศนภ์ายในหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนมันแกว ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๘๙ กอ่สร้างระบบกระจายน้ําจากสถานสูีบน้ํา เพื่อกอ่สร้างระบบกระจายน้ํา หมู่ที่ 12 บ้านโนนมันแกว ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 1,6,7 ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๙๐ กอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนางถาวร เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3เมตร ยาว 200 ม. ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านนายวุ้น วัฒนะยา สูง 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 12 บ้านโนนมันแกว
๓๙๑ ปรับปรุงภมูิทัศนส์ระน้ํา รพช. เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ หมูท่ี่ 13 บ้านโนนเจริญ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๒ ก่อสร้างถนนลูกรังจากฝายประชา - ควายต่ืน เพื่อกอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๓ กอ่สร้าง คสล. จากบ้านนางอมัพร เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านนายสําอาง หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๔ กอ่สร้างถนนดินลงหินคลุกจากนานางต๋ิว เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - โนนบ้านร้าง ลงหินคลุก หนา 0.07 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๙๕ ขดุลอกปากประชา - ทํานบตาปุ้ง เพื่อขดุลอก กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ลึก 1 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๖ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากสวนนางบัว เพื่อกอ่สร้างถนนดิน กว้าง 3 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 - บ้านนายวาน ลงหินคลุก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๗ ติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ํา เพื่อติดต้ังแผง หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๘ ขดุลอกสระโนนลําดวน เพื่อขดุลอก 5 ไร่ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๓๙๙ กอ่สร้างธนาคารน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อกอ่สร้างธนาคารน้ํา หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๐ ขดุลอกหนองระเริง - ทํานบตาภู่ เพื่อขดุลอก 10 ไร่ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๑ จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ําประจําหมู่บ้าน เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา 1 เคร่ือง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๒ ขุดลอกคลองซอยส่งน้ําโนนลําดวน - โนนตะอาด เพื่อขดุลอก ยาว 1,650 ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๐๓ ขดุลอกคลองซอยส่งน้ําจากโนนลําดวน  เพื่อขดุลอก ยาว 1,190 ม. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - โนนขีเ้หล็ก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๔ ขุดลอกคลองซอยส่งน้ําจากสามแยกนาแมแ่ต้ง เพื่อขดุลอก ยาว 1,110 ม. ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - ดอนลํ่า ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๕ ขดุลอกคลองซอยส่งน้ําจากนานางใส เพื่อขดุลอก ยาว 1,200 ม. ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - ถนนเขา้ป่าชา้ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๖ กอ่สร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านตาสิน เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

  - สามแยกสวนตาบุญชู หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๗ กอ่สร้างร่องระบายน้ํา คสล. ภายในหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างร่องระบายน้ํา ยาว 350 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๘ วางท่อลอดถนนลาดยาง ชว่งบ้านลุงหยน่ เพื่อวางท่อลอด วางท่อขนาด 1 เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ยาว 300 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๐๙ ติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน เพื่อติดต้ังซ่อมแซมไฟฟา้ ภายในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๑๐ ขุดลอกคลองไส้ไก่จากคลองประชา - ระเริง - นานายเทียนชัย เพื่อขดุลอก กว้าง 1 เมตร ยาว 768 เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

 พร้อมวางท่อขนาด 1 เมตร จาํนวน 3 จดุ พร้อมวางท่อขนาด 1 เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ จํานวน 3 จดุ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและที่มา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๑๑ วางท่อระบายน้ําจากสามแยกนานายชิต - ดอนลํ้า เพื่อวางท่อระบายน้ํา จดุท่ี 1 นานายชติ  จดุท่ี 2 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ท่อขนาด40 ซม.จํานวน 3 จดุๆละ 6 ท่อน นานางสุข จดุที่ 3 นานางสมจติ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๑๒ ขุดลอกเปิดทางน้าํ เพื่อผลิตน้าํประปาจากบ้านโนนเจริญ - เพื่อขดุลอก ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 12 เมตร ก้น 6 เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

คลองหนามแดง - ปากตําหรุ หมู่ 9 ลึก 1.5 เมตร ยาว 460เมตร ช่วงที่ 2 ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ ปากกว้าง 12 เมตร ก้น 6 แมตร ลึก 1.5 ยาว 280เมตร

๔๑๓ กอ่สร้างถนน คสล.รอบสระน้ํา รพช. เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 1.50เมตร ยาว ๔๓๖,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

7.27เมตร หนา0.10เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนเจริญ
๔๑๔ ซ่อมแซมถนนท่ีชํารุดภายในเขต เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ภายในเขต อบต. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

อบต.กระเบื้องนอก ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๑๕ ซ่อมแซมสถานสูีบน้ําและระบบส่งน้ํา เพื่อซ่อมแซมสถานสูีบน้ํา ภายในเขต อบต. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ด้วยไฟฟา้ภายในเขต อบต.กระเบื้องนอก และระบบส่งน้ํา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๑๖ ปรับปรุงสนามกฬีา อบต .กระเบื้องนอก เพื่อปรับปรุงสนามกฬีา   อบต. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๑๗ กอ่สร้างถนน คสล.ภายในท่ีทําการ อบต. เพื่อกอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 30 ม. หนา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

กระเบื้องนอก 0.15 ม. ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๑๘ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ภายใน เพื่อกอ่สร้างลานคอนกรีต กว้าง 7  เมตร ยาว 22เมตร ๒๑,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

บริเวณท่ีทําการ อบต.กระเบื้องนอก หนา0.10เมตร ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๓๙ โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะ 3 แห่ง เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีที่สําหรับ ก่อสร้างเตาเผาขยะ ทั้ง ๔ ศูนย์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เผาขยะท่ีได้มาตรฐานถกูสุขลักษณะ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๔๐ โครงการจดัทําป้ายหนา้ศูนยพ์ฒันา เพื่อบอกสถานที่ต้ังของศูนยพ์ฒันา จาํทําป้ายหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

เด็กเล็กบ้านหนองหัวคน/ดอนใหญ่ เด็กเล็ก บ้านหนองหัวคน ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

ดอนใหญ่
๔๔๑ โครงการต่อเติมอา่งล้างมือหนา้อาคาร เพื่อให้สะอาดและถกูสุชลักษณะ ต่อเติมอา่งล้างมือหนา้อาคาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๔๒ โครงการต่อเติมโถปัสสาวะเด็กผู้ชายดอนใหญ่ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ ต่อเติมโถปัสสาวะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สะอาด ถกูสุขลักษณะ บ้านดอนใหญ่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๔๓ โครงการกอ่สร้างหลังคามุงเคร่ืองเล่น เพื่อป้องกนัมิให้เคร่ืองเล่นสนาม ก่อสร้างหลังคามุงเคร่ืองเล่นสนาม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

สนามเด็กเล่นดอนใหญ่ ชํารุด เสียหาย เด็กเล่นดอนใหญ่ ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๔๔ โครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กมีห้องเรียนไว้ทําการ ปรับปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านพทุรา จดัการเรียนการสอน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านพทุรา ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

๔๔๕ โครงการกอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กมีห้องเรียนไว้ทําการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

พทุรา จดัการเรียนการสอน ประชาชนในตําบล สาธารณูปโภคที่ดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02

แผนงาน  กอ่สร้างบํารุงรักษาระบบประปาและการผลิตพร้อมจดัหาอปุกรณ์
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ จดัซ้ือสารส้ม/คลอรีน/น้าํยาต่าง ๆ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ น้ําประปามคีวามสะอาด กองช่าง

  ในการผลิตประปา ประชาชนในตําบล ปลอดภัย

๒ ค่าจา้งเหมาในงานกจิการประปา เพือ่จา้งเหมาต่างๆ ในกิจการประปา ระบบกิจการประปา อบต.กระเบื้องนอก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบประปามปีระสิทธิ กองช่าง

ประชาชนใน ภาพมากยิ่งขึ้น

ต.กระเบื้องนอก

๓ โครงการจดัซ้ือวัสดุอืน่ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ในกิจการประปา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ระบบประปามปีระสิทธิ กองช่าง

ระบบประปา อบต.กระเบื้องนอก ประชาชนใน ภาพมากยิ่งขึ้น

ต.กระเบื้องนอก

๔ โครงการกอ่สร้างประปาเพื่อการเกษตร เพือ่ให้ประชาชนมีน้าํใชไ้ด้อยา่ง หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 13 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี1 - หมู่ท่ี 13 สะดวก ประชาชนในตําบล อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ

๕ ค่าไฟฟา้ในกจิการประปา เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟา้ในกิจการประปา กิจการประปาของ อบต. ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมนี้ําใช้ กองช่าง

ประชาชนในตําบล อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KPI

งบประมาณและที่มา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic conerete รหัส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ชว่งที ่1 ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ไหล่ทางขา้งละ 1 ม. 1,884,000       1,884,000    1,884,000    1,884,000    ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

สายทาง นม.2085 สายบ้านโนนละกอ-บ้านเขว้า การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ชว่งที ่2 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางขา้งละ 0.25 ม. ประชาชนใน สะดวกปลอดภยัในชวิต หนว่ยงานอื่น

(ช่วงบ้านพุทราเชื่อมบ้านเขว้า)ต.กระเบื้องนอก ในชีวิตและทรัพย์สิน ชว่งที ่3 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ไหล่ทางขา้งละ 0.30 ม. ต.กระเบื้องนอกและทรัพยสิ์น

อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา หนา 0.05 ม. รวมระยะทางยาว 860 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต .กําหนด

๒ โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic conerete เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ๒,๐๒๖,๐๐๐ ๒,๐๒๖,๐๐๑ ๒,๐๒๖,๐๐๒ ๒,๐๒๖,๐๐๓ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

สายบ้านโนนละกอ-บ้านหัวสะพาน บ้านโนนละกอ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ระยะทางยาว 770 ม.หนา 0.05 ม. ประชาชนใน สะดวกปลอดภยัในชวิต หนว่ยงานอื่น

หมู่ที่ 1 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ในชีวิตและทรัพย์สิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ต.กระเบื้องนอกและทรัพยสิ์น

๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํบ้านกระเบื้องนอก เพื่อระบายน้าํไม่ให้ท่วมขัง ปากกว้าง 1.20 ม. ก้น 0.60 ม. ลึกเฉล่ีย 0.85 ม. ๓๓๑,๐๐๐ ๓๓๑,๐๐๑ ๓๓๑,๐๐๒ ๓๓๑,๐๐๓ ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ยาว 360 ม. ทางเชื่อมจาํนวน 9 จดุ ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด ต.กระเบื้องนอก

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก.6.00 ม.  ย.1,470 ม. หนา 0.15 ม. 4,863,000 4,863,000 4,863,000 4,863,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ถ.สายบ้านโนนละกอ - บ้านโนนเพชร บ้านโนนละกอ ม.1 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หรือมืพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า    8,820  ตารางเมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภยัในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ในชีวิตและทรัพย์สิน ต.กระเบื้องนอกและทรัพยสิ์น

๕ โครงการเสริมผิว  Asphaltic  Concrete เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก.6.00 ม.  ย.2,000 ม. น.0.05 ม. 4,270,000 4,270,000 4,270,000 4,270,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

ถ.สายบ้านโนนละกอ - บ้านเขว้า ( ช่วงบ้านยาง - การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย   หรือมืพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 14,000 ตารางเมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภยัในชวิต หนว่ยงานอื่น

 บ้านหนองหัวคน )บ้านยาง หมู่ที่ 5  ต.กระเบื้องนอก  ในชีวิตและทรัพย์สิน ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. ต.กระเบื้องนอกและทรัพยสิ์น

 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก. 5  ม. หนา  0.15 ม. ย. 2,950  ม. 10,616,000 10,616,000 10,616,000 10,616,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านดอนใหญ ่- บ้านโนนมนัแกวน้อย  บ้านดอนใหญ ่ หมูท่ี่  2 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หรือมืพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  14,750  ตารางเมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภยัในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ในชีวิตและทรัพย์สิน ต.กระเบื้องนอกและทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา  บ้านกระเบื้องนอก  หมูท่ี่  4 เพื่อระบายน้าํไม่ให้ท่วมขัง โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํ  บ้านกระเบื้องนอก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,001 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ยาว  580  เมตร ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก. 5 ม. หนา 0.15  เมตร 8,343,000 8,343,000 8,343,000 8,343,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านพุทรา  - ถนนลาดยางสายบ้านกระเบื้องนอก การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ย. 3,260  เมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

บ้านพุทรา  หมู่ที่  9  ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมืพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  16,300  ตารางเมตร ต.กระเบื้องนอกและทรัพย์สิน

 จ.นครราชสีมา

๙ โครงการซ่อม  Asphaltic  Concrete เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก. 6.00 ม.  ย.1,200 ม. น.0.05 ม. 3,679,000 3,679,000 3,679,000 3,679,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

(โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย หรือมืพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 7,800 ตารางเมตร

ถ.สายบ้านโนนละกอ - บ้านเขว้า( ช่วงย่าโม - บ้านยาง)หมู่ที่ 5 ในชีวิตและทรัพย์สิน ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ต.กระเบื้องนอกและทรัพย์สิน

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก. 5 ม. หนา 0.15  เมตร ย. 380  เมตร ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านนายพัก  - โรงเรียนท่าเยี่ยม  บ้านพุทรา  หมู่ที่  9 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย   หรือมืพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  1,900  ตารางเมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ในชีวิตและทรัพย์สิน ต.กระเบื้องนอกและทรัพย์สิน

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ผิวจราจร ก. 5 ม. หนา 0.15  เมตร ย. 800  เมตร 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านโนนหนองหว้า  - คลองส่งน้าํบ้านโนนสําโรง หมู่ที่ 5 การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย   หรือมืพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ในชีวิตและทรัพย์สิน ต.กระเบื้องนอกและทรัพย์สิน

๑๒ โครงการขดุลอกกุดตะลาด - หนองละหานจาน บา้นดอนใหญ่ เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ปากกว้าง 25 ม. ก้น 14.5 ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

 ม.2 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ยาว 2,880 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

11,880 ลบ.ม. ต.กระเบื้องนอก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการขุดลอกคลองเลียบถนนสายบ้านกระเบื้องนอก เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ปากกว้าง 10 ม. ก้น 1 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

 -  บุ่งเบา บ.กระเบื้องนอก ม. 4  ต.กระเบื้องนอก  ยาว 2,700 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 9,450 ลบ.ม. ต.กระเบื้องนอกและทรัพย์สิน

๑๔ โครงการขุดลอกคลองกุดอ้อ - หนองหัวเสือ  บ้านเขว้า  หมูท่ี่ 9 เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ปากกว้าง 25 ม. ก้น 16 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ยาว 1,930 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

39,082.50 ลบ.ม. ต.กระเบื้องนอก

๑๕ โครงการขดุลอกฝายประชาอาสา - สันหา่  บา้นโนนสูง หมู่ที ่11 เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ขุดลอกจาํนวน  25  ไร่ 7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๑๖ โครงการขุดลอกหนองกก  บ้านยาง  หมู่ที่  5 เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ขุดลอกจาํนวน  20  ไร่ 7,000,000       7,000,000    7,000,000    7,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๑๗ โครงการขุดลอกคลองหนามแดง  - หนองกด เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ปากกว้าง 35 ม. ก้น 14.50 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. 8,000,000       8,000,000    8,000,000    8,000,000    ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านพทุรา   หมูท่ี่ 9  ตําบลกระเบื้องนอก  อําเภอเมอืงยาง  ยาว 1,170 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

จงัหวัดนครราชสีมา 35,100ลบ.ม. ต.กระเบือ้งนอก และทรัพย์สิน

๑๘ โครงการขุดลอกกุดโง้ง -  หนองสาหร่าย  บ้านกระเบื้องนอก เพื่อกักเก็บน้าํไว้อุปโภค-บริโภค ปากกว้าง 8 ม. ก้น 2 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. 6,000,000       6,000,000    6,000,000    6,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ. นครราชสีมา ยาว 3,000 ม. ปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

18,000 ลบ.ม. ต.กระเบือ้งนอก

๑๙ โครงกรก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญม่าก  บ้านดอนใหญ่ เพื่อผลิตน้าํที่สะอาดให้แก่ประ ก่อสร้างประปาขนาดใหญม่าก 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

หมู่ที่  2  ตําบลกระเบื้องนอก  อําเภอเมืองยาง ชาชนใช้อย่างทั่วถึง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้าํ) ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

 จงัหวัดนครราชสีมา ต.กระเบือ้งนอก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
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ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงกรก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญม่าก  บ้านโนนสูง เพื่อผลิตน้าํที่สะอาดให้แก่ประ ก่อสร้างประปาขนาดใหญม่าก 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

หมู่ที่   11  ตําบลกระเบื้องนอก  อําเภอเมืองยาง ชาชนใช้อย่างทั่วถึง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้าํ) ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

 จงัหวัดนครราชสีมา ต.กระเบือ้งนอก

๒๑ ก่อสร้างสถานสูีบน้าํ  บ้านกระเบื้องนอก  หมุ่ที่ 4 เพื่อสูบน้าํให้แก่ประชาชน ก่อสร้างสถานสูีบน้าํ  บ้านกระเบื้องนอก  60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ไว้ใช้ในการอปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๒๔ โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้าํหนองตาปุ้ง บ.โนนเจริญ ม.13เพื่อปิด-เปิดน้าํ ผิวคันคู ก. 8  ม. ส. 4 ม. ฐานกว้าง 24 ม. 1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ยาว 100  ม. ปริมาณดินถมไม่นอ้ยกว่า ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

6,400 ลบ.ม. ต.กระเบือ้งนอก

๒๕ ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้าํป่าช้าจนี  บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 11 เพื่อปิด-เปิดน้าํ ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้าํป่าช้าจนี  1,000,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 11 ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๒๖ ก่อสร้างสถานสูีบน้าํ  บ้านโนนบ้านเก่า  หมุ่ที่ 3 เพื่อสูบน้าํให้แก่ประชาชน ก่อสร้างสถานสูีบน้าํ  บ้านโนนบ้านเก่า  60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ไว้ใช้ในการอปโภค-บริโภค หมู่ที่ 3 ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๒๗ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา้และ เพื่อซ่อมแซมสถานสูีบน้ําด้วย สถานสูีบน้ําด้วยไฟฟา้และ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ระบบส่งน้ํา หมูท่ี่ 1,6,7 ระบบไฟฟา้และระนนส่งน้ํา ระบบส่งน้ํา หมู่ท่ี 1,6,7 ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

หมู่ท่ี 1,6,7 ต.กระเบือ้งนอก

๒๘ โครงการขุดลอกหนองกระเบื้องนอก หมูท่ี่ 4 เพื่อขดุลอกหนอง หนองกระเบื้องนอก หมู่ท่ี 4 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

กระเบื้องนอกหมู่ท่ี 4 ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



  

98
ยทุธศาตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

แผนงาน  กอ่สร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ํา / พฒันาแห่งน้ํา / ไฟฟา้สาธารณะ
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๙ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนงูเหลือม หมู่ 8  - เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 เมตร 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

บ้านโนนมันแกว หมู่ 12 หนา 0.15 ม. ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก และทรัพย์สิน

๓๐ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนสําโรง หมู่ 6 - เพื่อก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 เมตร 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง

วังสําโรง หนา 0.15 ม. ประชาชนใน สะดวกปลอดภัยในชวิต หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก และทรัพย์สิน

๓๑ ขุดลอกบ่อแต้ว หมู ่1 บ้านโนนละกอ เพือ่ขุดลอก 40 ไร่ 9,000,000       9,000,000    9,000,000    9,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๓๒ ขุดลอกกุดปลากะหมนั หมู ่2 บ้านดอนใหญ่ เพือ่ขุดลอก 40 ไร่ 9,000,000       9,000,000    9,000,000    9,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๓๓ ขุดลอกวังอีซอน หมู ่3 บ้านโนนบ้านเก่า เพือ่ขุดลอก 40 ไร่ 9,000,000       9,000,000    9,000,000    9,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

๓๔ ขุดลอกหนองเรือ หมู ่4 บ้านกระเบื้องนอก เพือ่ขุดลอก 40 ไร่ 9,000,000       9,000,000    9,000,000    9,000,000    ร้อยละของ ประชาชนมีระบบ กองช่าง

ประชาชนใน สาธารณูปโภคทีดี่ หนว่ยงานอื่น

ต.กระเบือ้งนอก

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 พฒันาระบบโลจสีติกส์และการค้าเพือ่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 99
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกจิ
แผนงาน  พฒันาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษาช่วง เพือ่ให้นักเรียน/นักศึกษา มรีายได้ นักเรียน / นักศึกษาท่ีมภีูมลํิาเนา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ นักเรียน/นักศึกษามี สํานักงานปลัด

ปิดภาคเรียน รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในเขตพืน้ท่ีตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน รายได้ และรู้จกัใชเ้วลา

ต.กระเบื้องนอก ว่างใหเ้กิดประโยชน์

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการ เพือ่สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอด จดัหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํางาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ศูนยบ์ริการถา่ยทอด สํานักงานปลัด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ประชาชนใน เทคโนโลยเีพื่อการ

ต.กระเบื้องนอก เกษตรมีศักยภาพ

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชพี เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในตําบลกระเบื้อง กลุ่มอาชีพ หมู ่๑-๑๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ กลุ่มอาชพีได้รับการ กองสวัสดิการสังคม

นอกมคีวามรู้ท่ีถูกต้อง ถูกวิธี ในการ ประชาชนใน พัฒนา มีความรู้ทีถ่กู

ประกอบอาชีพ ต.กระเบื้องนอก ต้อง ถกูวิธี ในการประ

กอบอาชพี

๔ โครงการส่งเสริมอาชพีปลูกหม่อน เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในตําบลกระเบื้อง กลุ่มอาชีพ หมูท่ี่ ๑๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

เล้ียงไหม หมู่ท่ี ๑๐ นอกมคีวามรู้ท่ีถูกต้อง ถูกวิธี ในการ ประชาชนใน ขึน้ พึ่งพาตนเองได้

ประกอบอาชีพ ต.กระเบื้องนอก

๕ ส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่มอาชพีสตรี เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในตําบลกระเบื้อง กลุ่มอาชีพสตรี หมู ่๑-๑๓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

นอกมคีวามรู้ท่ีถูกต้อง ถูกวิธี ในการ ประชาชนใน ขึน้ พึ่งพาตนเองได้

ประกอบอาชีพ ต.กระเบื้องนอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

KPI

งบประมาณและที่มา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 100
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกจิ
แผนงาน  พฒันาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ส่งเสริมสนบัสนนุการแปปรูป เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการแปปรูป กลุ่มอาชีพ หมู ่๑-๑๓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ ประชาชนใน ขึน้ พึ่งพาตนเองได้

ท้องถิน่ ท้องถิ่น ต.กระเบื้องนอก

๗ ส่งเสริมอาชพีให้แกป่ระชาชน เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ หมู ่๑-๑3 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนใน ขึน้ พึ่งพาตนเองได้

ต.กระเบื้องนอก

๘ ส่งเสริมสนบัสนนุอาชพีผู้พกิาร เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้พกิาร กลุ่มอาชีพ หมู ่๑-๑3 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนใน ขึน้ พึ่งพาตนเองได้

ต.กระเบื้องนอก

๙ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคัดเมล็ดพนัธ์ุข้าว เพือ่ให้มเีคร่ืองคัดแยกพนัธ์ุข้าว จดัซ้ือเคร่ืองคัดแยกเมล็ดพนัธ์ุข้าว ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรได้พันธ์ุขา้วที่ สํานักงานปลัด

ประจาํตําบล ในการคัดแยกเมล็ดพนัธ์ุข้าว จาํนวน ๑ เคร่ือง ประชาชนใน ดีมีคุณภาพสูง

ต.กระเบื้องนอก

๑๐ โครงการรณรงค์การไถกลบตอชังข้าว เพือ่ให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่า จดักิจกรรมรณรงค์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ เพิ่มอินทรียวั์ตถใุนดิน สํานักงานปลัด

ของทรัพยากรดิน ประชาชนใน และลดต้นทนุการผลิต

ต.กระเบื้องนอก

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและท่ีมา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 101
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 2  ด้านเศรษฐกจิ
แผนงาน  พฒันาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ยอนิทรีย์ เพือ่ให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการ จดัฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรได้รับความรู้ สํานกังานปลัด

ชวีภาพ ใช้ปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ประชาชนใน และนาํไปสู่การพัฒนา

ต.กระเบื้องนอก ทีย่ัง่ยนื

๑๒ ส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่มอาชพีปลูก เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพปลูก ประชาชน หมูท่ี่ 1 -13 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรได้รับความรู้ สํานกังานปลัด

พชืผักสวนครัวท้องถิน่ พชืผักสวนครัวท้องถิ่น ประชาชนใน และนาํไปสู่การพัฒนา

ต.กระเบื้องนอก ทีย่ัง่ยนื

๑๓ พฒันาส่งเสริมอาชพีผู้ด้อยโอกาส พฒันาส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ประชาชน หมูท่ี่ 1 -13 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรได้รับความรู้ สํานกังานปลัด

และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประชาชนใน และนาํไปสู่การพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและที่มา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 102
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  พฒันาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมคัร เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการดําเนนิงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ อาสาสมคัรด้าน สํานักงานปลัด

สาธารณสุขประจาํหมูบ่้าน(อสม.) ด้านสาธารณสุขให้กับอาสาสมัคร หมู่บ้าน ประชาชนใน สาธารณสุขมคีวามรู้ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ

เชิงรุก ในแต่ละหมู่บ้าน ต.กระเบื้องนอก ขั้นพื้นฐานในการ ต.กระเบื้องนอก

ดําเนินงาน

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั จดัซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถป้องกันและ สํานักงานปลัด

จากโรคพษิสุนัขบ้า บ้า ประชาชนใน ควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า

ต.กระเบื้องนอก

๓ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก สนบัสนนุการป้องกันและควบคุม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ สามารถป้องกันและ สํานักงานปลัด

เลือดออก โรคไข้เลือดออก ประชาชนใน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ต.กระเบื้องนอก

๔ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมให้การดําเนนิงานของ สมทบกาองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การดําเนินงานของกอง สํานักงานปลัด

ประกันสุขภาพแห่งชาติตําบลกระเบื้อง กองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แห่งชาติ ประชาชนใน ทุนมปีระสิทธิภาพ

นอก ต.กระเบื้องนอก

๕ โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน สร้าง จดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้สูงอายุสามารถดูแล กองสวัสดิการสังคม

ความเข็มแข็งองค์กรผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  จาํนวน ๑๐๐ คน ประชาชนใน ตนเองได้

ต.กระเบื้องนอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 5  การพฒันาสาธารณสุข

KPI

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 103
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  พฒันาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ อดุหนนุสําหรับการดําเนนิงาน เพือ่อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน หมูท่ี่ 1 - 13 ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สํานกัปลัด

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ประชาชนใน พลานามัยทีดี่

ด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 ด้านสาธารณสุข หมูล่ะ 20,000 ต.กระเบื้องนอก

๗ กําจดัขยะมูลฝอย ขยะเปียก เพือ่กําจดัขยะมลูฝอย ขยะเปียก หมูท่ี่ 1 - 13 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สํานกัปลัด

ส่ิงปฏกิลูและน้ําเสีย ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย ประชาชน พลานามัยทีดี่

๘ ควบคุมป้องกนัโรคเอดส์ เพือ่ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ หมูท่ี่ 1 - 13 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สํานกัปลัด

และป้องกนัการท้องไม่พร้อม และป้องกันการท้องไมพ่ร้อม ประชาชนใน พลานามัยทีดี่

ต.กระเบื้องนอก

๙ สํารวจขอ้มูลจํานวนสัตว์ สุนขั แมว เพือ่สํารวจข้อมลูจาํนวนสัตว์ สุนัข หมูท่ี่ 1 - 13 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สํานกัปลัด

และสัตว์อืน่ๆ แมวและสัตว์อื่นๆ ประชาชนใน พลานามัยทีดี่

ต.กระเบื้องนอก

๑๐ จดัการขยะมูลฝอยชมุชน เพือ่จดัการขยะมลูฝอยชุมชน หมูท่ี่ 1 - 13 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ สํานกัปลัด

จงัหวัดสะอาด จงัหวัดสะอาด ประชาชนใน พลานามัยทีดี่

๑๑ ส่งเสริมสุขภาพในชอ่งปากของเด็ก เพือ่ส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กองการสึกษาฯ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ประชาชนใน พลานามัยทีดี่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 5  การพฒันาสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา
KPI



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 104
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการ จดักิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ กองการศึกษา ฯ

เรียนรู้ให้แกเ่ด็กนกัเรียน ในเขตตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน

ต.กระเบื้องนอก

๒ สนบัสนนุค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อให้ได้ส่ือการเรียนการสอนใน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตตําบล ๑,๘๕๓,๐๐๐ ๑,๘๕๓,๐๐๐ ๑,๘๕๓,๐๐๐ ๑,๘๕๓,๐๐๐ ๑,๘๕๓,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ กองการศึกษา ฯ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 แห่ง การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กระเบื้องนอก ๔ ศูนย์ ประชาชนใน การพัฒนาทีเ่หมาะสม

ต.กระเบื้องนอก ทัง้ด้านร่างกาย สังคม

อารมณ์

3 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีสุขภาพท่ีแขง็ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๒๐๘,๘๗๐ ๒๐๘,๘๗๐ ๒๐๘,๘๗๐ ๒๐๘,๘๗๐ ๒๐๘,๘๗๐ ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา ฯ

ศพด. 4 ศูนย์ แรงเจริญเติบโตสมกบัวัยและได้รับ แก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 แห่ง ประชาชนใน ด้านร่างกายและสมอง

สารอาหารครบถว้น ต.กระเบื้องนอก ทีเ่หมาะสมกับวัย

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีสุขภาพท่ีแขง็ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๗๗๗,๙๘๐ ๗๗๗,๙๘๐ ๗๗๗,๙๘๐ ๗๗๗,๙๘๐ ๗๗๗,๙๘๐ ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา ฯ

โรงเรียนสังกดั สพฐ.ในเขต อบต. แรงเจริญเติบโตสมกบัวัยและได้รับ แก่โรงเรียน ประชาชนใน ด้านร่างกายและสมอง

กระเบื้องนอก 4 แห่ง สารอาหารครบถว้น ต.กระเบื้องนอก ทีเ่หมาะสมกับวัย

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา
KPI



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 105
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีสุขภาพที่แขง็ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๕๓๔,๑๐๐ ๕๓๔,๑๐๐ ๕๓๔,๑๐๐ ๕๓๔,๑๐๐ ๕๓๔,๑๐๐ ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา ฯ

แรงเจริญเติบโตสมกบัวัยและได้รับ แก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  4 แห่ง ประชาชนใน ด้านร่างกายและสมอง

สารอาหารครบถว้น ต.กระเบื้องนอก ทีเ่หมาะสมกับวัย

๖ อดุหนนุอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียน เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีสุขภาพที่แขง็ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑,๖๒๔,๐๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ ๑,๖๒๔,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา ฯ

สังกดั สพฐ. ในเขต อบต. 4 แห่ง แรงเจริญเติบโตสมกบัวัยและได้รับ แก่  สถานศึกษาในพืน้ท่ี ประชาชนใน ด้านร่างกายและสมอง

สารอาหารครบถว้น ต.กระเบื้องนอก ทีเ่หมาะสมกับวัย

๗ สนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตตําบล ๑๒๓,๑๗๐ ๑๒๓,๑๗๐ ๑๒๓,๑๗๐ ๑๒๓,๑๗๐ ๑๒๓,๑๗๐ ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา ฯ

สถานศึกษา สถานศึกษา กระเบื้องนอก ๔ ศูนย์ ประชาชนใน ด้านร่างกายและสมอง

ต.กระเบื้องนอก ทีเ่หมาะสมกับวัย

๘ โครงการพฒันาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติ ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ บคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ฯ

งานแกบุ่คลากรทางการศึกษา ประชาชนใน มีความรู้ ความสามารถ

ต.กระเบื้องนอก ทเีพิ่มขึน้

๙ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กและผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กได้เรียนรู้จากประสบ กองการศึกษา ฯ

จากการไปทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลกระเบื้อง ประชาชนใน การณ์ตรง ซ่ึงทาํใหเ้กิดการ

นอก  ท้ัง ๔ ศูนย์ พร้อมคณะกรรมการ ต.กระเบื้องนอก เรียนรู้รวดเร็วและชดัเจน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ยิง่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา
KPI



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 106
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการสายใยรักจากลูกถงึแม่และพอ่ เพือ่เสริมสร้างความอบอุ่นและเติม เด็กนักเรียน แม ่พอ่ ผู้ปกครอง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกิดความรัก ความผูกพัน กองการศึกษา ฯ

ความรักและความผูกพนัระหว่างแม่ ของเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประชาชนใน และความอบอุ่นภายใน

พอ่ กับเด็กนักเรียน ตําบลกระเบื้องนอก ท้ัง ๔ ศูนย์ ต.กระเบื้องนอก ครอบครัวของนกัเรียน

๑๑ โครงการจดัซ้ือวัสดุประเภทต่างๆประจําศูนย์ เพือ่ให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กท้ัง ๔ ศูนย์ วัสดุ  ประจาํศูนย์พฒันา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ มีวัสดุ / ครุภณัฑ์ไว้ใชใ้น กองการศึกษา ฯ

พฒันาเด็กเล็ก มวัีสดุไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เด็กเล็ก ท้ัง ๔ ศูนย์ ประชาชนใน การปฏบิติังาน

ต.กระเบื้องนอก

๑๒ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อพฒันา เพือ่ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กและผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กได้เรียนรู้จากประสบ กองการศึกษา ฯ

ความรู้เด็กและเยาวชน จากการไปทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลกระเบื้อง ประชาชนใน การณ์ตรง ซ่ึงทาํใหเ้กิดการ

นอก  ท้ัง ๔ ศูนย์ พร้อมคณะกรรมการ ต.กระเบื้องนอก เรียนรู้รวดเร็วและชดัเจน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ยิง่ขึน้

๑๑ โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะ เพือ่ให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมท่ีีสําหรับ ก่อสร้างเตาเผาขยะ ท้ัง ๔ ศูนย์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ มีเตาเผาขยะทีไ่ด้มาตรฐาน กองการศึกษา ฯ

เผาขยะท่ีได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ประชาชนใน ถกูสุขลักษณะ

ต.กระเบื้องนอก

๑๒ โครงการจดัทําป้ายหนา้ศูนยพ์ฒันา เพือ่บอกสถานท่ีต้ังของศูนย์พฒันา จาํทําป้ายหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนทีผ่่านไปมา กองการศึกษา ฯ

เด็กเล็กบ้านหนองหัวคน เด็กเล็ก บ้านหนองหัวคน ประชาชนใน ทราบทีต้ั่งของศูนยพ์ัฒา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 107
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการส่งเสริมมารยาทไทย รณรงค์สร้างจติสํานึกให้กับคนใน อบรมจาํนวน ๒ วัน จาํนวน ๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็ก เยาวชน มีจติสํานกึ กองการศึกษา ฯ

"ยิม้ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงาม ตามกาล" สังคม คน ประชาชนใน ในสังคม

๑๔ โครงการสายสัมพนัธ์วันปิดเรียน เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครู นกัเรียน กองการศึกษา ฯ

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความ

สัมพันธ์ทีดี่

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

งบประมาณและที่มา



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 108
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมกฬีาและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จดังานวันสําคัญทางศาสนา เพือ่จดังานวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมตามศาสนาพทุธ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีอันดีงามได้รับการสืบ กองการศึกษา ฯ

ประชาชนใน สานอนุรักษใ์หค้งอยูต่ลอดไป

๒ โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่เมอืงยาง เพือ่สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เมอืงยาง จดักิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีอันดีงามได้รับ กองการศึกษา ฯ

ให้คงอยู่ตลอดไป ประชาชนใน การสืบสานอนุรักษ ์

ต.กระเบื้องนอก ใหค้งอยูต่ลอดไป

๓ โครงการวันสงกรานต์ เพือ่สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จดักิจกรรมวันสงกรานต์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีอันดีงามได้รับ กองการศึกษา ฯ

ให้คงอยู่ตลอดไป ประชาชนใน การสืบสานอนุรักษ ์

ต.กระเบื้องนอก ใหค้งอยูต่ลอดไป

๔ โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เพือ่สืบสานประเพณีลอยกระทง จดักิจกรรมวันลอยกระทง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีอันดีงามได้รับ กองการศึกษา ฯ

ให้คงอยู่ตลอดไป ประชาชนใน การสืบสานอนุรักษ ์

ต.กระเบื้องนอก ใหค้งอยูต่ลอดไป

๕ โครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์ เพือ่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ จดักิจกรรมบวงสรวงวันแห่งชัยชนะ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีอันดีงามได้รับ กองการศึกษา ฯ

ท้าวสุรนารี ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ท่านท้าวสุระนารี ประชาชนใน การสืบสานอนุรักษ ์

ต.กระเบื้องนอก ใหค้งอยูต่ลอดไป

๖ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ จดักิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กและเยาวชนมีจติใจ กองการศึกษา ฯ

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในชุมชน คุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน ประชาชนใน ทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  การพฒันาการท่องเท่ียวศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกฬีา

KPI

งบประมาณและที่มา



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 109
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมกฬีาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ ฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและ เพือ่จดัฝึกอบรม บุคลากร อบต.กระเบื้องนอก ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ บคุลากรมีจติสํานกึ สํานกังานปลัดฯ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ ประชาชนใน ในการปฏบิติังานทีดี่

มชิอบในการปฏิบัติราชการ ต.กระเบื้องนอก

๘ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออก จดักิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพร่าง กองการศึกษา ฯ

ตําบลกระเบื้องนอก กําลังกาย ตําบล ประชาชนใน กายสมบรูณ์แขง็แรง

๙ โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชนมวัีสดุ หมูท่ี่ ๑-๑๓ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีวัสดุ/อุปกรณ์ กองการศึกษา ฯ

ในการออกกําลังกาย ประชาชนใน ในการออกกําลังกาย

๑๐ โครงการจดัต้ังกลุ่มแอโรบิค เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก จดัต้ังกลุ่มแอโรบิค ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนได้ออกกําลัง กองการศึกษา ฯ

กําลังกาย ประชาชนใน กาย มีสุขภาพทีส่มบรูณ์

KPI

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 110
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมกฬีาและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการส่งเสริมดนตรีท้องถิ่น เพือ่อนุรักษ์ ดนตรีท้องถิ่น จดัต้ังกลุ่มเล่นดนตรี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ อนรัุกษวั์ฒนธรรมการ กองการศึกษา ฯ

ประชาชนใน ละเล่นดนตรีทอ้งถิน่

ต.กระเบื้องนอก

๑๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ เพือ่ฝึกอบรมบุคลากร อบต. ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน พนักงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ บคุลากรมีจติสํานกึ สํานกังานปลัดฯ

ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน พนักงาน จา้ง ประชาชนใน

จา้ง ต.กระเบื้องนอก

๑๓ ส่งเสริมวิถีชุมชนเพือ่การท่องเท่ียว เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว หมูท่ี่ ๑-๑๓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาสัมพันธ์แหล่ง กองสวัสดิการฯ

ประชาชนใน ทอ่งเทีย่ว

ต.กระเบื้องนอก

๑๔ แข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่แข่งขันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กใน ศพด. ท้ัง 4 ศูนย์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ เด็กได้รับการส่งเสริมให้ กองการศึกษาฯ

ประชาชนใน เล่นกีฬาและออกกําลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2 การพฒันาการศึกษา

งบประมาณและที่มา
KPI
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ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุมรีายได้ ผู้สูงอายุในเขตตําบลกระเบื้องนอก ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้สูงอายมุีรายได้ในการ กองสวัสดิการฯ

ในการดํารงชีพ ประชาชนใน ดํารงชพี

๒ โครงการเบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพือ่สงเคราะห์ให้ผู้พกิารมรีายได้ ผู้พกิารในเขตตําบลกระเบื้องนอก ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้พิการมีรายได้ในการ กองสวัสดิการฯ

ในการดํารงชีพ ประชาชนใน ดํารงชพี

๓ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตําบลกระเบื้องนอก ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ปว่ยเอดส์มีรายได้ใน กองสวัสดิการฯ

ประชาชนใน การดํารงชพี

๔ โครงการท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ยากจนในเขตตําบล จาํนวน ๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ยากจนได้รับการก่อ กองสวัสดิการฯ

ให้มท่ีีอยู่อาศัยท่ีดีขึ้น ประชาชน สร้าง หรือซ่อมแซมที่

๕ โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อย เพือ่สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้ ประชาชนในเขตตําบลกระเบื้อง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

โอกาสในสังคม รับการส่งเสริมในด้านทุกด้าน นอก ประชาชนใน ชวิีตทีดี่ขึน้

๖ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร เพือ่ส่งเสริมให้ผู้พกิารสามารถประ ผู้พกิารในเขตตําบลกระเบื้องนอก ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้พิการมีงานทาํและ กองสวัสดิการฯ

กอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จาํนวน ๒๔๐ คน ประชาชนใน มีรายได้เพิ่มขึน้

ในการดํารงชีวิต ต.กระเบื้องนอก

๗ โครงการเพิม่ศักยภาพคณะกรรมการ เพือ่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในเขตตําบลกระเบื้องนอก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ กลุ่มสตรีได้ร่วมกันทาํกิจกรรม กองสวัสดิการฯ

พฒันาสตรีตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน เพื่ออันเปน็สาธารณประโยชน์

๘ โครงการส่งเสริมทักษะการดูแล เพือ่เสริมสร้างทักษะในการดูแล กลุ่มผู้ดูแล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ดูแลมีทกัษะ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิาร ประชาชนใน ในการดูแล

KPI

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 112
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือ่ให้ประชาชนมคุีณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนมคุีณภาพชีวิต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีคุณภาพชวิีต กองสวัสดิการสังคม

ตําบลกระเบื้องนอก ท่ีดีขึ้น ท่ีดีขึ้น ประชาชนใน ทีดี่ขึน้ ศูนยพ์ัฒนาสังคม 

ต.กระเบื้องนอก หน่วยที ่๒๐ จ.นม.

๑๐ โครงการเสวนายุติปัญหาความรุนแรง เพือ่ช่วยลดปัญหาความรุนแรง ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้อง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีคุณภาพชวิีต กองสวัสดิการสังคม

เกี่ยวกับเด็กและสตรี เกี่ยวกับเด็กและสตรี นอก ประชาชน ทีดี่ขึน้

๑๑ โครงการอบรมพลเมอืงดีวิถีประชาธิปไตย เพือ่ให้ประชาชนได้มคีวามรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้อง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้เกี่ยว กองสวัสดิการสังคม

ประชาธิปไตยมากขึ้น นอก ประชาชน กับประชาธิปไตยมากขึน้

๑๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ เพือ่สมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจา้ง ๑๗๙,๘๘๖ ๑๗๙,๘๘๖ ๑๗๙,๘๘๖ ๑๗๙,๘๘๖ ๑๗๙,๘๘๖ จพนวนพนกังาน พนักงานจา้งมีสวัสดิการ อบต.กระเบือ้งนอก

พนักงานจา้ง จ้าง

๑๓ โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ ผู้สูงอายุในตําบลกระเบื้องนอก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํายงย ผู้สูงอายมุีสุขภาพแขง็แรง กองสวัสดิการสังคม

และสุขภาพผู้สูงอายุ และสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

๑๔ โครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็กและ เพือ่พฒันาศักยภาพสภาเด็กและ เด็กและเยาวชนตําบลกระเบื้องนอก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการสังคม

เยาวชนตําบลกระเบื้องนอก เยาวชนตําบลกระเบื้องนอก และเยาวชน ศักยภาพทีดี่

๑๕ โครงการรณรงค์และฝึกอบรมป้องกันและ เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้องนอก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ปอ้งกันและแก้ไข สํานักปลัดฯ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน ปญัหายาเสพติด

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

KPI



  

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถงึและยัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองนา่อยู่ 113
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 3  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชวิีต
แผนงาน  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการอุดหนุนการจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพือ่ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้องนอก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ บรรเทาความเดือดร้อน สํานกัปลัดฯ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เมอืงยาง ประชาชน ของประชาชน

๑๗ เงินสมทบกองทุนทดแทน เพือ่สมทบกองทุนทดแทน กองทุน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ร้อยละของ บรรเทาความเดือดร้อน สํานกัปลัดฯ

ประชาชน ของประชาชน

๑๘ เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน เพือ่สมทบกองทุน ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้องนอก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ บรรเทาความเดือดร้อน สํานกัปลัดฯ

ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี ประชาชน ของประชาชน

๑๙ เงินบําเหน็จลูกจา้งประจาํ เพือ่จา่ยเป็นเงินบําเหน็จ ลูกจา้งประจาํ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน ลูกจา้งปรจาํได้รับ สํานกัปลัดฯ

ลูกจา้งประจาํ ลูกจ้างประจํา บาํเหนจ็

๒๐ โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน เพือ่ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในพืน้ท่ีตําบลกระเบื้องนอก ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ บรรเทาความเดือดร้อน สํานกัปลัดฯ

ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย ประชาชน ของประชาชน

21 เงินสมทบกองทุน กบท. เพือ่สมทบกองทุน กบท. สมทบกองทุน กบท. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 เปน็ไปตามระเบยีบ สํานกัปลัดฯ

ปีละ 1 คร้ัง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและที่มา
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่คงของบ้านเมอืง 114
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 4  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แผนงาน  พฒันาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัทํา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จดัทําแผนพัฒนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ อบต.ได้มีขอ้มูลทีถ่กูต้อง สํานักปลัด

แผนชมุชนและกจิกรรมสนบัสนนุและ จดัทําแผนพัฒนา ในตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน ตรงตามปญัหาความ

กจิกรรมการสนบัสนนุการจดัประชมุ ต.กระเบื้องนอก ต้องการ ในการพัฒนา

ประชาคมแผนชมุชน การพฒันาผู้นํา
ชมุชนสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน
และสนบัสนนุการชบัเคล่ือนแผนชมุชน
แบบบูรณาการเพื่อนําขอ้มูล
มาทําเป็นแผนพฒันาท้องถิน่

๒ โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรและ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร พนกังานส่วนตําบล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้เขา้รับการฝึกอบรม สํานักปลัด

ทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกสภา อบต. พนกังานจา้ง พนกังานจา้ง สมาชิกสภา อบต. ประชาชนใน และทศันศึกษาดูงาน

และผู้นาํชุมชน ต.กระเบื้องนอก มีโลกทศัน์ ทีก่ว้างไกล

ในการพัฒนาตําบล

๓ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขา่ว เพื่อให้มีระบบกระจายข่าวหรือ ปรับปรุงระบบการกระจาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนในตําบล กองชา่ง

หมู่ ๑ -๑๓ ระบบการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ข่าว ระบบการประชาสัมพันธ์ ประชาชนใน สามารถรับรู้ขอ้มูลขา่ว

หมู่ ๑ -๑๓ ต.กระเบื้องนอก สารได้มากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่คงของบ้านเมอืง 115
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 4  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แผนงาน  พฒันาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ จดังานพระราชพธีิ รัฐพธีิและวันสําคัญ เพื่อจดังานพระราชพิธี รัฐพิธี ข้าราชการ ประฃาฃน อบต.กระเบื้อง๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ขา้ราชการ ประชาชนมีจติสํานึก สํานักปลัด

ของชาติ และวันสําคัญของชาติ นอก ประชาชนใน รักชาติ สถาบนัพระมหากษตัริย์

ต.กระเบื้องนอก

๕ โครงการจดัทําป้ายประชาสัมพนัธ์การ เพื่อรณรงค์การพัฒนารายได้และ ป้ายประชาสัมพันธ์ุทุกหมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ กองคลัง

จดัเกบ็ภาษี เร่งรัดการจดัเก็บภาษี ประชาชนใน ความเขา้ใจในการจดัเก็บภาษี

๖ ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เพื่อค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ภารกิจตามอํานาจหนา้ท่ี ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การดําเนินงานบรรลุ ทกุส่วน

 ตามอํานาจหนา้ท่ี  ตามอํานาจหนา้ท่ี ประชาชนใน วัตถปุระสงค์ ราชการ

ต.กระเบื้องนอก

๗ โครงการการเลือกต้ังผู้บริหาร และ เพื่อจดัการเลือกต้ังต่างๆ การเลือกต้ัง นายก อบต. สมาชิก ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ได้นายก อบต. สมาชกิ สํานักปลัด

สมาชกิองค์การบริหารส่วนตําบล อบต. ประชาชนใน อบต. ครบตามที่

ต.กระเบื้องนอก กฏหมายกําหนด

๘ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ภารกิจตามอํานาจหนา้ท่ี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การดําเนินงานบรรลุ ทกุส่วน

ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประชาชน วัตถปุระสงค์ ราชการ

๙ โครงการจดัทําแผนท่ีภาษี และทะเบียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าง จดัทําแผนท่ีภาษี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การจดัเก็บภาษมีีประ กองคลัง

ทรัพยสิ์น ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี ประชาชนใน สิทธิภาพมากขึน้

๑๐ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ภารกิจตามอํานาจหนา้ท่ี ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การบริการมีประ ส่วนราชการ

ประเภทต่างๆ ตามอํานาจหนา้ท่ี ประเภทต่างๆ ตามอํานาจหนา้ที่ ประชาชน สิทธิภาพมากขึน้ ทกุส่วน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่คงของบ้านเมอืง 116
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 4  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แผนงาน  พฒันาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ ค่าจดัซ้ือวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อค่าจดัซ้ือวัสดุประเภทต่างๆ ภารกิจตามอํานาจหนา้ท่ี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การบริการมีประ ส่วนราชการ

ตามอํานาจหนา้ท่ี ตามอํานาจหนา้ท่ี ประชาชนใน สิทธิภาพมากขึน้ ทกุส่วน

ต.กระเบื้องนอก

๑๒ ค่าใชจ้า่ยด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจา่ยด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภารกิจตามอํานาจหนา้ท่ี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การบริการมีประ ส่วนราชการ

ประชาชนใน สิทธิภาพมากขึน้ ทกุส่วน

ต.กระเบื้องนอก

๑๓ ค่าใชจ้า่ยเพื่อเดินทางไปราชการ เพื่อจา่ยเป็นค่าเดินทางไปราชการ บุคลากร อบต.กระเบื้องนอก ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การบริการมีประ ส่วนราชการ

ประชาชนใน สิทธิภาพมากขึน้ ทกุส่วน

ต.กระเบื้องนอก

๑๔ ค่าตอบแทนต่างๆ ตามอํานาจหนา้ท่ี เพื่อจา่ยค่าตอบแทน ตามอํานาจ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ การบริการมีประ ส่วนราชการ

หนา้ท่ี แก่ อปท. ประชาชนใน สิทธิภาพมากขึน้ ทกุส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี

งบประมาณและที่มา
KPI



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 117
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 4  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แผนงาน  พฒันาและจดัระเบียบของชมุชนและสังคม
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง เพื่อลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นในการ ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในเขตพื้นท่ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด สํานกัปลัด

ถนนชว่งเทศกาลต่างๆ ขับขี่ยานพาหนะ ตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน ภยัต่อชวิีตและทรัพยสิ์น

๒ ซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทา เพื่อซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา พนกังาน เจา้หนา้ท่ี อปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกิดความชาํนาญในการ สํานกัปลัด

สาธารณภยั สาธารณภัย ประชาชนใน ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั

ต.กระเบื้องนอก

๓ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้เขา้รับการอบรมมี สํานกัปลัด

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนประจําตําบล ปลอภัยของประชาชนในพื้นท่ีตําบล (อปพร.) ประชาชนใน ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้

4 โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา เพือ่อบรมให้ความรู้ เด็ก/เยาวชน อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก/เยาวชน มีทักษะในการว่ายน้าํ สํานกัปลัด

กระเบื้องนอก ท่ีร่วมโครงการ

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและที่มา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 5  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจดัการน้ําอย่างบูรณาการ 118
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน  สร้างจติสํานกึในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกป่าและหญา้แฝกเฉลิม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในชุมชน ปลูกป่าในเขตพืน้ท่ีตําบลกระเบื้อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ตําบลกระเบื้องนอกมี สํานกังานปลัด

พระเกียรติ นอก ประชาชนใน พื้นท่ีป่าท่ีเพิ่มขึ้น

๒ โครงการสํารวจรังวัดและกั้นแนวเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณ ท่ีสาธารณประโยชน์ในเขตตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ป้องกันการบุกรุกท่ี กองช่าง

ท่ีสาธารณะประโยชน ์หมู่ 1 - 13 ประโยชน์ กระเบื้องนอก ประชาชนใน สาธารณประโยชน์

๓ โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก เพื่ออนรัุกษ์พันธ์ุพืชท่ีหายากให้คง พืน้ท่ีในตําบลกระเบื้องนอก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ เพื่ออนรัุกษ์พันธ์ุพืชท่ีหา สํานกังานปลัด

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ อยู่ต่อไป ประชาชนใน ยากไม่ให้สูญพันธ์ุ

๔ โครงการจดัทําค่าพิกัดแนวเขต เพือจดัทําค่าพิกัดแนวเขตให้ชัดเจน พืน้ท่ีในตําบลกระเบื้องนอก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ค่าพิกัดแนวเขตทีช่ดัเจน กองช่าง

ตําบลกระเบื้องนอก ประชาชนใน

๕ โครงการกําจดัผักตบชวาและวัชพืช เพื่อกําจดัผักตบชวา แหล่งน้ําสาธารณะ หมูท่ี่ 1 - 13 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ แหล่งน้าํไม่ต้ืนเขนิ สํานกังานปลัด

ในแหล่งน้าํสาธารณะ ประชาชนใน

ต.กระเบื้องนอก

๖ โครงการบริหารจดัการขยะ เพื่อให้ประชาชนสามารถจดัการ ตําบลกระเบื้องนอก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมีสถานทีใ่น สํานกังานปลัด

กําจดัขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้ ประชาชนใน การกําจดัขยะมูลฝอย

ต.กระเบื้องนอก

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริ์มถนนบ้าน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใ์ห้เป็นระเบียบ ตัดหญ้า ปลูกต้นไมแ้ละปรับปรุง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ภมูิทศัน์ริมถนนทัง้สอง สํานกังานปลัด

โนนละกอ ถึงบ้านเขว้า เรียบร้อย และสวยงาม ภูมทัิศน์สองข้างทาง ประชาชนใน ขา้งมีความเปน็ระเบยีบ

ต.กระเบื้องนอก เรียบร้อย  สวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 1  สานต่อแนวทางพระราชดําริ

KPI

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 5  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจดัการน้ําอย่างบูรณาการ 119
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน  สร้างจติสํานกึในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการรักน้าํ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อดําเนนิการตามแนวทาง ปลูกป่าในเขตพืน้ท่ีตําบลกระเบื้อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ มีพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น สํานกังานปลัด

พระราชดําริ นอก ประชาชนใน

ต.กระเบื้องนอก

๙ โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ท่ีในตําบลกระเบื้องนอก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ ทรัพยากรธรรมชาติ สํานกังานปลัด

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ประชาชนใน เพิ่มขึ้น

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 1  สานต่อแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณและท่ีมา



  

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุรภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 120
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 6 การพฒันาการเกษตร
แผนงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์
ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อสร้างอาชพีและรายได้อยา่งยัง่ยนื เกษตรกรหมู่ ๑-๑3 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ด้าน สํานักงานปลัด

กลุ่มอาชพีเล้ียงสัตว์เศรษฐกจิ ประชาชนใน การเกษตรเพิม่ขึ้น

๒ โครงการส่งเสริมการทําจดัไร่นาสวนผสม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปลูกพชืแบบ เกษตรกรตําบลกระเบื้องนอก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ สํานักงานปลัด

ผสมผสาน ประชาชนใน ความเข้าใจในการจดั

ต.กระเบื้องนอก ไร่นาสวนผสม

๓ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพชืผัก เพือ่สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรตําบลกระเบื้องนอก๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ สํานักงานปลัด

ในฤดูแล้ง ประชาชนใน ความเข้าใจในการจดั

ต.กระเบื้องนอก ไร่นาสวนผสม

๔ โครงการกอ่สร้างโรงสีชมุชน เพือ่สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรตําบลกระเบื้องนอก๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ สํานักงานปลัด

ขนาดใหญ่ ประชาชนใน ความเข้าใจในการจดั

ต.กระเบื้องนอก ไร่นาสวนผสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)

KPI

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและท่ีมา



 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี 4  พฒันาสังคมคุรภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพือ่สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 121
แบบ ผ.02

ยทุธศาตร์ท่ี 6 การพฒันาการเกษตร
แผนงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อสร้างอาชพีและรายได้อยา่งยัง่ยนื เกษตรกรหมู่ ๑-๑3 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ด้าน กองสวัสดิการฯ

การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ประชาชนใน การเกษตรเพิม่ขึ้น

๖ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อสร้างอาชพีและรายได้อยา่งยัง่ยนื เกษตรกรหมู่ ๑-๑3 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เกษตรกรมคีวามรู้ด้าน กองสวัสดิการฯ

กลุ่มผลิตขา้วปลอดสารพษิ ประชาชนใน การเกษตรเพิม่ขึ้น

KPI

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4  การพฒันาสังคม

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พุทธศักราช 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา


