
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง4 x 3000 เมตร 2,440,000    4,880,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ขมิ้น-ม.5 (วดัถ้้าสุริยา)  หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

2 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 100 เมตร 250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

ซ.บา้นน้าหมาน-สมนึก หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

3 ก่อสร้างศาลาประชาคม กลุ่มซิต้ี  - เพื่อใช้จัดกิจกรรมของหมู่บา้น 1 แหง่ 450,000       จ้านวนการก่อสร้าง  - ประชาชนมีสถานที่ประกอบส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 กิจกรรมของหมู่บา้น

4 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สกุลตลา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 500 เมตร 892,000       892,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

5 ซ่อมถนนลาดยางสายวชิรา-เขาวง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 10,000เมตร 5,020,000    5,620,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายมิตรภาพ -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 1,500,000    2,160,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วดัถ้้าไก่แก้ว  หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.ดุสิตตาลัย  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 356,800       356,800       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

8 ก่อสร้างเคร่ืองออกก้าลังกายส้าหรับ  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มีสถานที่ออก จ้านวน 1 แหง่ 208,400       จ้านวนการก่อสร้าง  - ผู้สูงอายุและ ส่วนโยธา

ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 1 ก้าลังกาย ประชาชนทั่วไป

มีสุขภาพแข็งแรง

9 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.6(บา้นลุงพงษ)์ - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 356,800       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

10 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ม.1-ม.7  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x500 เมตร 1,800,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

11 ถนนลาดยางคุ้มหนิกาบ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x200 เมตร 700,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

12 ก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้้าสุริยา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x3,000 เมตร 3,660,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

ถนนลาดยางสายวชิราฯ-สักภเูดือน  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x1,000 เมตร 1,800,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

13 ซ่อแซมถนน คสล. บริเวณทางเข้า  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x200 เมตร 750,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วดัถ้้าไตรรัตน์/วดัถ้้าไก่แก้ว/มุมศาลเจ้า การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

หมู่ที่ 1

14 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าขนาด 0.60 ม. - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

บา้นนายสด-ซ.สกุลตลา  หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4x100 เมตร 356,800       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ซ.บา้นนายสุชาติ  แสงจันทร์ หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

16 ก่อสร้างถนนคสล.ถ้้าไก่แก้ว ซ.3  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 5 x 450 เมตร 500,000       500,000       500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

17 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.บา้นนายยงค์  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 ก่อสร้างถนนลาดยางสายปา่ล้าไย  - เพื่อสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 1000 เมตร 550,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

19 ก่อสร้างศาลาพกัผู้โดยสาร  หน้า  - เพื่อใช้หลบแดดหลบฝนและ 1  แหง่ 100,000       จ้านวนการก่อสร้าง  - มีที่พกัหลบแดด ส่วนโยธา

รพ.สต.  หมู่ที่ 1 รอรถประจ้าทาง หลบฝน

20 วางทอ่ระบายน้้า 1.00 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หน้าโรงช้อน  หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

21 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สาเพิ่มทรัพย์  - เพื่อสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

22 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.วาสนา  - เพื่อสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3.5 x 150 เมตร 470,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

23 ก่อสร้างถนนคสล. ซ. เทดิไท้  - เพื่อสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3.5 x 150 เมตร 470,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 ขยายไหล่ทาง ซ.ข้างวดั  - เพื่อสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 200 เมตร 244,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

(ซ.หลวงปู่โชติ)  หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

25 ปรับปรุงศาลาประชาคม (ท้าฝ้า  - เพื่อใช้จัดกิจกรรมของหมู่บา้น 1 แหง่ 300,000       จ้านวนในการปรับ  - ประชาชนมีสถานที่ประกอบส่วนโยธา

ต่อเติมชายคาและติดตาข่ายกันนก)  ปรุง กิจกรรมของหมู่บา้น

หมู่ที่ 2

26 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อ่อนสร้อย  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 50 เมตร 140,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

27 ซ่อมถนนภายในหมู่บา้น  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 1,000 เมตร 600,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

28 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.ลุงรักษ ์1  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 150 เมตร 400,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

29 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงรักษ ์2  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 60 เมตร 160,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.หลังเขา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 300 เมตร 732,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

31 ก่อสร้างถนนลาดยางสายสนามไก่ชน - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 660,000       1,500,000    1,500,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

32 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โตเพิ่มทรัพย์  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

33 ถนน คสล. ซ. บา้นต่าย  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

34 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายหลอด  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

35 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หลวงปู่โชติ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 2 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

36 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้นผู้ใหญ่  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 150 เมตร 530,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

37 ก่อสร้างทอ่ระบาย 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หน้าบา้นลุงนัย  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

38 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.รุ่งโรจน์  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

39 ขุดลอกสระ  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 2  แหง่ 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - มีน้้าใช้ในฤดูแล้ง ส่วนโยธา

หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง

40 ถนนลาดยางสายเขาวง -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,500 เมตร 500,000       2,500,000    2,500,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

เขาจันทร์  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

41 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายวชิรา -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 8,000 เมตร 11,200,000 ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

เขาวง  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.กระทอ่ม -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 1,000 เมตร 800,000 ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ธารมงคล  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

43 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 0.80 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 600,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

บริเวณโค้งหวัเขา  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

44 ก่อสร้างสัญญาณไฟกระพริบ  - เพื่อความปลอดภยัในการใช้รถ 1 จุด 30,000 ระยะทางที่ด้าเนิน   - มีความปลอดภยั ส่วนโยธา

แยกโรงเรียนบา้นเขาวง  หมู่ที่ 3 ใช้ถนน การก่อสร้าง ในชีวติและทรัพย์สิน

45 ลอกทอ่ระบายน้้าแยกหน้าโรงเรียน-  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 150,000 ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หน้าวดัเขาวง  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

46 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวดัถ้้า  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4  x 1,000 เมตร 2,440,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

กระโจมทอง  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

47 จัดซ้ือเต้นท ์  - เพื่อใช้ท้ากิจกรรมของหมู่บา้น จ้านวน 4 หลัง 120,000       จ้านวนที่จัดซ้ือ  - มีเต้นทใ์ช้ในการ กองคลัง

ท้ากิจกรรมของ

หมู่บา้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 ถนนหนิคลุก ซ.ข้างโรงเรียน  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4  x 1,000 เมตร 750,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

49 ก่อสร้างทอ่ระบาย 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หน้าศาลาประชาคม-หนองไข่เน่า  การก่อสร้าง ความคล่องตัว

หมู่ที่ 3

50 ก่อสร้างทอ่ระบาย 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

จากสระน้้า-เมนวดั  หมู่ที่ 3 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

51 ก่อสร้างถนน คสล. สายไทยสมุทร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 460,000       930,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

52 ก่อสร้างถนนลาดยางสายผ่านป่ายาง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 2,000 เมตร 2,150,000    2,150,000    2,150,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

53 ก่อสร้างถนนดินสายไทยสมุทร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 960,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 500 เมตร 250,000       500,000       500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

สายบา้นนา  หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

55 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

แยกทางข้าถ.ไทยสมุทร  หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

56 ปา้ยเตือน  และสัญญาณไฟกระพริบ - เพื่อความปลอดภยัในการ 2 จุด 50,000         ระยะทางที่ด้าเนิน   - มีความปลอดภยั ส่วนโยธา

หน้า ร.ร.บา้นนา  หมู่ที่ 4 ใช้รถใช้ถนน การก่อสร้าง ในชีวติและทรัพย์สิน

57 ซ่อมถนนสามยไทยสมุทร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 500,000       500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

58 ปา้ยบา้นเลขที่  - เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 200 ชุด 200,000       จ้านวนที่จัดท้า  - การประสานงาน ส่วนโยธา

หมู่ที่ 4 ประสานงาน มีความสะดวกมากขึ้น

59 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นยายทอง - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 250,000       250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

60 กอ่สร้างถนนลาดยางสายโนนอแีซว  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 2,000 เมตร 2,300,000    2,300,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ซ.นายเสริฐ  หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

61 ก่อสร้างถนนลาดยางสายม.5 -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 5,000 เมตร 18,300,000      ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วดัถ้้าเขาวง  หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

62 ถนนลาดยาง ซ.บา้นนายแดงนา้ร่วม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 500 เมตร 410,000       410,000       410,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

63 โครงการจัดท้าปา้ยบา้นเลขที่  - เพื่อความสะดวกในติดต่อ จ้านวน 278 ชุด 200,000       จ้านวนที่จัดท้า   - การติดต่อประ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 ประสานงาน สานงานสะดวก

มากยิ่งขึ้น

64 คล่ืนลูกระนาด/ปา้ยจราจร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 10 จุด 200,000       จ้านวนจุดที่   - เพื่อความปลอด ส่วนโยธา

สายเขาแคบ  หมู่ที่ 5 ก่อสร้าง ภยัในชีวติและทรัพย์

สิน

65 คล่ืนลูกระนาด/ปา้ยจราจร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 10 จุด 200,000       จ้านวนจุดที่   - เพื่อความปลอด ส่วนโยธา

สายเขาแคบ  หมู่ที่ 5 ก่อสร้าง ภยัในชีวติและทรัพย์

สิน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

66 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแคบ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 3,000 เมตร 600,000       3,600,000    6,700,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

67 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ม.6-5-3 - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 5,000 เมตร 4,000,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

68 ถนนหนิคลุกซ.บา้นนายสุพจน์  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

69 ถนนลาดยางซ.ส้านักสงฆ์อุดมสุข  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 500 เมตร 750,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 5 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

70 ก่อสร้างถนนลาดยางสายกม.7-  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 3,000 เมตร 840,000       840,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ขนงพระ  หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

71 ซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าทางเข้า  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

เขาแหลม  หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความคล่องตัว
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

72 ก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มหลังเขา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

73 กอ่สร้างถนนลาดยางสายภจูันทรา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 5,000 เมตร 600,000       17,700,000     ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

74 กอ่สร้างถนนลาดยางสายสักภเูดือน  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 3,000 เมตร 1,250,000    1,250,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

75 ก่อสร้างไฟจราจรแยกสักภเูดือน  - เพื่อความปลอดภยัในการ จ้านวน 2 จุด 50,000         จ้านวนจุดที่ติดต้ัง   - มีความปลอดภยั ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 ใช้รถใช้ถนน ในชีวติและทรัพย์สิน

76 ก่อสร้างไฟจราจรแยกโบนันซ่า  - เพื่อความปลอดภยัในการ จ้านวน 2 จุด 50,000         จ้านวนจุดที่ติดต้ัง   - มีความปลอดภยั ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 ใช้รถใช้ถนน ในชีวติและทรัพย์สิน

77 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บา้นนายยงค์  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 30 เมตร 110,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

78 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บา้นนายยงค์  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 30 เมตร 110,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

79 ลอกคลองล้ารางหลังศาลาประชาคม - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 300 เมตร 300,000       ระยะทางที่ท้าการ  - การระบายน้้าที่ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 ขุดลอก คล่องตัว

80 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 0.60 เมตร  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 100 เมตร 250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้าที่ ส่วนโยธา

หน้าบา้นผู้ใหญ่  หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง คล่องตัว

81 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.บา้นตาเกียรติ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

82 ซ่อมแซมถนน คสล. สายเขาแคบ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

83 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้นนายทอน  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 700,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

84 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้นเขาแหลม - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 700,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ใน หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

85 ก่อสร้างถนน คสล. กม.8 ซ.บา้น  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ผู้ช่วยกร  หมู่ท ี6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

86 ถนนลาดยางสายบา้นจ่าวเิชียร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 600,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

87 ถนนลาดยางสายโนนอีแซว  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 3,000 เมตร 6,000,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 6 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

88 ก่อสร้างถนนลาดยางสายสวนผัก  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 1,000เมตร 1,640,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที7่ การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

89 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.ข้างศาลา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 180,000       180,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ประชาคม หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

90 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.ข้างบา้นนายอาด - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

91 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.ข้างบา้นนายอาด - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

92 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายชอบ - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

93 กระจกโค้งมองมุม 4 แยก  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 2 จุด 10,000         จ้านวนจุดที่ติดต้ัง   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ความสะดวกขึ้น

94 ก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้้าโพธิท์อง- - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 4,000 500,000       14,000,000     ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

สายหลัก หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

95 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไทยเดิม-  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6 x 1,500 เมตร 5,500,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วชิราฯ  หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

96 กอ่สร้างถนนคสล.ซ.บา้นใหมห่มอแดง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หมู่ที7่ การก่อสร้าง ความคล่องตัว

97 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวดั  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง6x 2,000 เมตร 320,000       700,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หลวงพอ่บาง หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

98 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นเจ้หนา  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 150 เมตร 270,000       270,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

99 กอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นผู้ช่วย  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ม่อม หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

101 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บา้นลุงจุก  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

102 ถนน คสล. ซ.บา้นผู้ใหญ่  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

103 ถนน คสล.สายบา้นดาวเรือง-ถ้้า  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

โพธิท์อง หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

104 ถนนลาดยางวดัไทยเดิม - บา้นพี่ต้อย - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 600 เมตร 700,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

 หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

105 ถนน คสล. สวนผัก-บา้นผู้ใหญ่  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

106 ถนนลาดยางสายโฮมโปร  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 500,000       500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

107 ถนน คสล. ซ.หลังกองทนุ 1  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

108 ถนน คสล. ซ.หลังกองทนุ 2  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

109 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าข้ามถนน0.60  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 8 เมตร 100,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

เมตรสายวดัวะกะเจียว หน้าบา้น การก่อสร้าง ความคล่องตัว

นางพร  หมู่ที่ 8

110 ซ่อมแซมถนนถนนลาดยางสายวดั  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 700 เมตร 570,000 ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วะกะเจียว  หมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

111 ซ่อมแซมถนนสายบา้นนา - ขนงพระ - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 2,000เมตร 1,700,000 ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

112 ท้าลูกระนาด ซ.เหล็งหวาน  - เพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน จ้านวน 3 จุด 30,000         จ้านวนจุดที่ท้าการ   - เพื่อความปลอด ส่วนโยธา

หมู่ที่ 8 ก่อสร้าง ภยัในชีวติและทรัพย์

สิน

113 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.บา้นผู้ใหญ่น้อย - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 50 เมตร 180,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

114 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.เหล็งหวาน -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 50 เมตร 180,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

รีสอร์ท  หมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

115 กอ่สร้างถนนคสล.สายวัดปา่  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

อ้านวยผลหมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

116 ทอ่ระบายน้้าซ.ไทรทองขนาด0.6 เมตร - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง100 เมตร 250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 8 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

117 ย้ายหอกระจายข่าว  - เพื่อความสะดวกในการประชา 1 จุด 10,000         จ้านวนจุดที่ย้าย  - การประชาสัมพนัธ์ ส่วนโยธา

สัมพนัธ์ สะดวกขึ้น

118 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บา้น  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 1,220,000    1,220,000    1,220,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

119 ก่อสร้างถนนลาดยางสายม.9 -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 3,000 เมตร 3,670,000    3,670,000    3,670,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วดัถ้้าพรมจรรย์  หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

120 ก่อสร้างถนนลาดยางสายม.9-ม.3  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x  3,000 เมตร 1,000,000    10,000,000     ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

121 ก่อสร้างถนนคสล. ช่วงโครงวนาลี  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 100 เมตร 270,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

122 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บา้น - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 820,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

123 ถนนคสล. ซ.บา้นนายเจียม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

124 ถนนลาดยางสายหนองกระทอ่ม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 1,800,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 9 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

125 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหลัก  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 2,000 เมตร 1,000,000    567,000       567,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ม.10-ม.4  หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

126 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10 -  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 2,000 เมตร 2,440,000    4,880,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ขนงพระ  หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

127 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซ. 3  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x  120 เมตร 260,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

128 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.5  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 500  เมตร 1,340,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

129 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.7  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 60 เมตร 200,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

130 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.1  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 720,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

131 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.1  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 1,500 เมตร 600,000       600,000       600,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

132 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.1/1  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 150 เมตร 400,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

133 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.1/2  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 150 เมตร 400,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

134 ขุดลอกคลอง ซ.1  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 1,500 เมตร 1,500,000    ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

135 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.บา้นนางพนิ  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 150 เมตร 200,000       200,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

กลุ่มมะขามเทศ  หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

136 ถนน คสล. ซ.9  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 3 x 60 เมตร 200,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

137 ขยายถนนคสล. ซ.เตาอิฐ พร้อม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 2 x 1,000 เมตร 600,000       600,000       600,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ลูกระนาด  หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

138 ก่อสร้างถนนหนิคลุก คุ้มพระโส  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 700 เมตร 250,000       250,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

139 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซ.บา้นตาแปลก - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 100,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

140 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า0.80 ม.ซ.เตาอิฐ - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 100 เมตร 300,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

ปากทางเข้า  หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

141 ก่อสร้างถนนหนิคลุก คุ้มพระโส2  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 700 เมตร 150,000       150,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที1่1 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

142 ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลอง2-  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 400,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

วดัธรรมโมลี  หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

143 กอ่สร้างถนนลาดยางสายมอกระหาด  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 2,000 เมตร 600,000       6,700,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ไทยเดิม  หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

144 ขยายถนนทางเข้าบา้นมอกระหาด  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 2x 500 เมตร 150,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

145 ขุดลอกคลองข้างศูนย์นิสสัน  - เพื่อการระบายน้้าที่คล่องตัว ระยะทาง 500 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - การระบายน้้ามี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความคล่องตัว

146 ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บา้นลุงจ๋อง  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 100 เมตร 360,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

147 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซ.ผาไทย  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง ๖ x 2,000 เมตร 1,300,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

148 ก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มบา้นอ.แจ่ม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6 x 1,000 เมตร 1,000,000    ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

149 ก่อสร้างถนนลาดยางซ. ศูนย์ปฏบิติั  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 6x500 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

ธรรโมลี หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

150 ถนนหนิคลุกซ.กรีนฟอเรส  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

151 ถนนหนิคลุกซ.บา้นนายเสริม  - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระยะทาง 4 x 200 เมตร 500,000       ระยะทางที่ด้าเนิน   - การคมนาคมมี ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 การก่อสร้าง ความสะดวกขึ้น

152 ก่อสร้างร้ัวที่ท้าการอบต.  - เพื่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน ระยะทาง 150 เมตร 675,000       ระยะทางที่ด้าเนิน  - ปลอดภยัในทรัพย์ ส้านกัปลัด

ของราชการ การก่อสร้าง ของทางราชการ

153 ปรับปรุงส้านักงาน  - เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย  จ้านวน 4 ส่วน 400,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมาติด ทกุส่วน

ปรับปรุง ต่องานได้รับความ

สะดวก

154 ปรับปรุงภมูิทศัน์  - เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย จ้านวน 1 แหง่ 100,000       จ้านวนที่ท้าการ  - สถานที่มีความ ส้านกัปลัด

ปรับปรุง เรียบร้อยสวยงาม

155 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - เพื่อความปลอดภยัส้าหรับเด็กเล็ก ระยะทาง 200 เมตร 300,000       จ้านวนศพด.ที่มีร้ัว  - เด็กเล็กและทรัพย์ ส่วนการ

และทรัพย์สินราชการ สินราชการมีความ ศึกษา

ปลอดภยั

156 ก่อสร้างเสาธง  - เพื่อใช้ในกิจกรรม ศพด. จ้านวน 1 จุด 100,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ได้เคารพธงชาติ ส่วนการ

ก่อสร้าง และท้ากิจกรรมหน้า ศึกษา

เสาธง
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

157 ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - เพื่อใหม้ีอาคารที่มาตรฐาน จ้านวน 1 แหง่ 5,000,000    จ้านวนที่ท้าการ  - อาหารเรียนได้ ส่วนการ

ก่อสร้าง มาตรฐาน ศึกษา

158 ปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์พฒันา  - เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมีความ จ้านวน 4 แหง่ 30,000         30,000         30,000         จ้านวนที่ท้าการ  - เด็กวยัก่อนเรียนมี ส่วนการ

เด็กเล็ก เหมาะสมในการเรียนการสอน ปรับปรุง การพฒันาที่ดีขึ้น ศึกษา

159 โครงการต่อเติมอาคารอบต.  - เพื่อเก็บเอกสารและวสัดุอื่นๆ จ้านวน 1 หลัง 500,000       จ้านวนที่ท้าการ  - การเก็บเอกสาร ส่วนโยธา

หนองน้้าแดง(ด้านหลัง) เพื่อเปน็ การต่อเติม เปน็ระเบยีบ

หอ้งเก็บพสัดุ

160 ก่อสร้างหอ้งน้้า  - เพื่อไวบ้ริการประชาชนที่มาติตด่อ จ้านวน 4 หอ้ง 200,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีความ ส่วนโยธา

งาน ก่อสร้าง สะดวก

161 ก่อสร้างโรงจอดรถ  - เพื่อไวบ้ริการประชาชนที่มาติตด่อ จ้านวน 1 แหง่ 300,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีความ ส่วนโยธา

งาน ก่อสร้าง สะดวก

162 ก่อสร้างบา้นพกัพนักงาน  - ส้าหรับสวสัดิการพนักงาน จ้านวน 1 หลัง 5,000,000    จ้านวนที่ท้าการ  - ส้าหรับสวสัดิการ ส่วนโยธา

ก่อสร้าง พนักงาน
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               เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

163 ก่อสร้างศาลาจริยธรรม  - เพื่อเปน็สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา จ้านวน 1 หลัง 400,000       จ้านวนที่ท้าการ  - มีสถานที่จัดกิจ ส่วนการ

ศิลปวฒันธรรม ก่อสร้าง การด้านศาสนาศิลป ศึกษา

วฒันธรรม

164 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - เพื่อใช้เปน็สถานที่รับประทานอาหาร จ้านวน 1 หลัง 300,000       จ้านวนที่ท้าการ  - มีโรงอาหาร ส่วนการ

ก่อสร้าง ส้าหรับศูนย์เด็ก ศึกษา

165 ก่อสร้างอาคารส่วนการศึกษา  - เพื่อใช้เปเ้ปน็ที่ท้างานของ จ้านวน 1 หลัง 2,000,000    จ้านวนที่ท้าการ  - มีอาคารส้านักงาน ส่วนการ

และศูนย์การเรียนรู้ของ อบต. ส่วนการศึกษา ศพด. และหอ้งสมุด ก่อสร้าง เปน็สัดส่วน ศึกษา

ประชาชน

166 ศาลารอรับเด็ก  - ใหผู้้ปกครองมีที่พกัระหวา่งรอรับ จ้านวน 1 หลัง 100,000       จ้านวนที่ท้าการ ส่วนการ

บตุรหลาน ก่อสร้าง ศึกษา

167 ก่อสร้างที่ล้างจานและแปรงฟนั  - เพื่อรักษาและส่งเสริมความส จ้านวน 1 แหง่ 150,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ศพด.มีที่ล้างจาน ส่วนการ

ส้าหรับ ศพด. สะอาด ถูกสุขอนามัยใน ศพด. งบอบต. ก่อสร้าง และแปรงฟนัที่ถูก ศึกษา

สุขอนามัย

168 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมหลังคา  - เพื่อใหเ้ด็กได้มีพฒันาการ จ้านวน 1 แหง่ 900,000       จ้านวนที่ท้าการ  - เด็กมีที่ออก ส่วนการ

กันแดแ ที่เหมะสมกับวยั ก่อสร้าง ก้าลังกายและมีพฒั ศึกษา

การที่เหมาะสมกับ

วยั
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า และอื่นๆ

               เปา้หมาย     
           ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

169 โครงการจัดท้าปา้ย ศพด. เพื่อจัดท้าปา้น ศพด. จ้านวน 1 ปา้ย 50,000         จ้านวนที่ท้าการ มีปา้ย ศพด. ส่วนการ

ก่อสร้าง ศึกษา

170 ก่อสร้างหอ้งน้้าส้าหรับครู เพื่อจัดท้าหอ้งน้้าส้าหรับครู ผู้ จ้านวน 2 หอ้ง 200,000       จ้านวนที่ท้าการ มีหอ้งน้้าส้าหรับครู ส่วนการ

ปกครองรวมถึงประชาชนที่มา ก่อสร้าง และผู้ปกครองรวม ศึกษา

ติดต่งาน ศพด. ถึงประชาชนผู้มา

ติดต่อ

171 โครงการปรับปรุงอาคารส่วน เพื่อปรับปรุงอาคารส่วนสาธารณสุข จ้านวน 1 แหง่ 350,000       จ้านวนที่ท้าการ ประชาชนสามารถ ส่วน

สาธารณสุขพร้อมต่อเติมหลังคา พร้อมต่อเติมหลังคา ปรับปรุง ติดต่องานได้สะดวก สาธารณสุข

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 6 เมตร

172 โครงการก่อสร้างอาคาร  - เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. จ้านวน 1 แหง่ 750,000       จ้านวนที่ท้าการ อบต.อาคารใช้ใน ส่วนโยธา

เอนกประสงค์ ก่อสร้าง การจัดกิจกรรม
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7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบประปา บาดาล 

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล ภายในหมู่บา้น  หมู่ที ่1 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

2 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล (กลุม่ซติี้)  ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง
หมู่ที ่1 เพยีงพอ

3 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
กลมุหลงัเขา หมู่ที ่2 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

4 ขยายเขตประปา กลุม่หลงัเขาหลงัเขา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 100 เมตร 20,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ที ่2 ขยายเขต อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

5 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่3 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

6 เปลีย่นท่อเมนประปาคุม้บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร 80,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ผูใ้หญ่นิต ิ หมู่ที ่3 เปล่ียนทอ่เมน อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ
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7.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบประปา บาดาล 

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 เปลีย่นท่อเมนประปาหนา้กรมทาง-  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร 80,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
บา้นผูช่้วยเอ  หมู่ที ่4 เปล่ียนทอ่เมน อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

8 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่4 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

9 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่5 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

10 ขยายเขตประปา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร 80,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ที ่5 ขยายเขต อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

11 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล(ส านกัสงฆส์ามคัค)ีหมู่ที ่6 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

12 ขยายท่อเมนประปาจากบา้นจ่าวเิชยีร-  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร 80,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
บา้นนายประยุทธ ์ หมู่ที ่6 ขยายเขต อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

หน้า 108

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ระบบประปา บาดาล 

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ขยายเขตประปา ภายในหมู่บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 500 เมตร 80,000         ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ที ่7 ขยายเขต อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

14 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 ถัง 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

15 ยา้ยถงัแชมเปญ (ถ า้โพธิ์ทอง)  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา

หมูที ่7 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

16 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล(วดัป่าอ านวยผล) หมู่ที ่8 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

17 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่9 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

18 เปลีย่นท่อเมนประปา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
หมู่ที ่9 . เปล่ียนทอ่เมน อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

หน้า 109

วตัถุประสงค์
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่10 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

20 เจาะบ่อบาดาล+ถงัแชมเปญ  และ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าอุปโภค จ้านวน 1 บอ่ 600,000       จ้านวนที่ท้าการ  - ประชาชนมีน้้า ส่วนโยธา
ตูค้อนโทรล หมู่ที ่11 ขุดเจาะ อุปโภคอย่าง

เพยีงพอ

หน้า 110

วตัถุประสงค์
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

โครงการที่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

               เปา้หมาย     
           )

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟา้ส่วน  -ขยายเขตไฟฟา้ภายในหมู่บา้น ระยะทาง 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

ภมูิภาคในการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 2 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11

 -ขยายเขตไฟฟา้กลุ่มหลังเขา ระยะทาง 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที6่ ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

 -ขยายเขตไฟฟา้ สายบา้นเจ้หนา ระยะทาง 80 เมตร 100,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

 -ขยายเขตไฟฟา้ ซ.ถ้้าโพธิท์อง ระยะทาง  80 เมตร 100,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 7 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

ขยายเขตไฟฟา้ 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 10 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

ขยายเขตไฟฟา้ คุมพระโส2 ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000    ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

หน้า 111

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

               เปา้หมาย     
           ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) วา่จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -ขยายเขตไฟฟา้พระโส 1 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

 -ขยายเขตไฟฟา้ ซ.บา้นนายเสริม 200 เมตร 250,000       ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

หมู่ที่ 11 ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

รวม ระยะทาง 1,280 เมตร 600,000       850,000       1,000,000    ระยะทางที่ท้าการ  - ประชาชนมีไฟฟา้ ส่วนโยธา

ขยายเขตไฟฟา้ ใช้พอเพยีง

หน้า 112

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ





































 


