59
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดกลาง บานหนองหิน

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

ประชาชนมี

กองชาง

2561

2562

2563

2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รอยละ

ตลอดทั้งป

ของ

หมูที่ 7

น้ําใชตลอดทั้งป

ปริมาณ
น้ําที่เก็บ
ไดเพิ่มขึ้น

2 กอสรางถนน คสล.บานหินกอง หมูที่ 6
สายบานหินกอง - วัดพระบาทภูแฝด

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 5,170 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนสง

กองชาง

60
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

3 กอสรางถนน คสล.บานหนองโมง
หมูที่ 5 สายบานหนองโมง - โรงเรียนกุดตุม

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

กองชาง

ความสะดวก

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 1,000 เมตร

สะดวกขึ้น

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนสง

4 กอสรางถนน คสล.บานยางบง หมูที่ 9
สายบานยางบง - หนองกุดโดน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 3,520 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ

กองชาง

คมนาคมขนสง
5 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ
หมูที่ 12 สายบานหวยหวาเหนือ -

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

โคกจั่น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 2,320 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ

กองชาง

คมนาคมขนสง
6 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ
หมูที่ 12 สายสออดฟารม - กิ่วคอมา

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 2,520 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนสง

กองชาง

61
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

7 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ
หมูที่ 12 สายตรงขามโรงเรียน

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

กองชาง

ความสะดวก

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 2,440 เมตร

สะดวกขึ้น

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ

บานหวยหวา - กิ่วคอมา

คมนาคมขนสง
8 กอสรางถนน คสล.บานมวงเงาะ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 4 สายบานมวงเงาะ - บานซับพระไวย ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 3,000 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ

กองชาง

คมนาคมขนสง
9 กอสรางถนน คสล.บานหนองหิน
หมูที่ 7 สายหนองหิน - บานโนนคูณ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ยาว 3,490 เมตร

สะดวกขึ้น

ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80 รวดเร็ว ในการ
คมนาคมขนสง

กองชาง

62
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

10 ขยายเขตทอเมนประปา บานหนองสระแบง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

ตลอดทั้งป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รอยละ

ประชาชนมี

ของ

น้ําใชตลอดทั้งป

กองชาง
(แผนชุมชน)

ปริมาณ
น้ําที่เก็บ
ไดเพิ่มขึ้น
11 กอสรางถนนลูกรังพรอมปรับเกรด บานหวยหวา หมูที่ 1
จากนานางวงษมา ตะพันธุ - นานางสมภาร ศรีวงษชัย
12 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ 1 จากสามแยก
นานางวงษมา ตะพันธุ - หนาโรงสีชุมชน หมูที่ 14
13 ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บานมวงเงาะ หมูที่ 4

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

150,000

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 650 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80
สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80
300,000

300,000

ตลอดทั้งป

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 200 เมตร
300,000

200,000

สัญจร

ในการคมนาคมขนสง

300,000

200,000

150,000

กวาง 4 เมตร

1 แหง

200,000

150,000

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

200,000

150,000

ประชาชนไดรับความสะดวก

รอยละ

ประชาชนมี

ของ

น้ําใชตลอดทั้งป

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

กองชาง
(แผนชุมชน)

ปริมาณ
น้ําที่เก็บ
ไดเพิ่มขึ้น
14 วางทอระบายน้ําบานหวยบงเหนือ หมูที่ 2
จากหนาบาน นายสมุทร แฟงชัยภูมิ - หนาศาลปูตา
15 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ยาว 355 เมตร

150,000

150,000

150,000

150,000

หมูบาน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

จากหนาบานนายแมน ตูกระโทก - สามแยกตรงขามตูยาม ในการคมนาคมขนสง

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
กวาง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

60
สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

สายตรวจตําบลหวยบง

ที่

หนา 0.15 เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
จากนานายจําป ดํารงเชื้อ - นานางจําเนียร นารีรักษ
17 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหวยบงใต หมูที่ 3
จากหนาบานนางบุดดี นารีรักษ - ศาลปูตา

ในการคมนาคมขนสง

รอยละ 80

กวาง 5 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(KPI)

400,000

400,000

400,000

400,000

สัญจร

จากหนาบานนายสี รองจํานงค - ลําหวยบง

จากศาลา sml - หนาบานนางเกสร ไพศาลพงษ

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 1,000 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 280 เมตร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 250 เมตร

บานมวงเงาะ หมูที่ 4 จากนานายฮอย - นา

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 1,000 เมตร

นายสัมฤทธิ์
21 ปรับปรุงถนนลูกรังบานมวงเงาะ หมูที่ 4 จาก
จากนานายจําป โลหะมาตร - วัดปาหวยหวา
22 ปรับปรุงถนนลูกรังบานมวงเงาะ หมูที่ 4
จากนานางแดง โลหะบุตร - นานางวันนา ดวงชัยภูมิ

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60
50,000

50,000

50,000

50,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
50,000

50,000

50,000

50,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
20 กอสรางถนนคันดินเพื่อการเกษตร พรอมลงลูกรัง

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

ลึก 0.40 เมตร
19 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานมวงเงาะ หมูที่ 4

ที่รับผิดชอบ

ยาว 2,500 เมตร

ลึก 0.40 เมตร
18 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหวยบงใต หมูที่ 3

ผลที่คาดวาจะไดรับ

63
หนวยงาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
200,000

200,000

200,000

200,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

150,000

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 600 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80
300,000

150,000

300,000

150,000

300,000

150,000

300,000

สัญจร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 1,500 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

23 ขุดลอกอางเก็บน้ํา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
ระหวางนานานางทองสุข แคนชัยภูมิ - นานางทรงรักษ

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 10 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 1,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

จันทะบุตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

24 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดภายในที่ทําการ
อบต.หวยบง

25 กอสรางถนน คสล.บานหนองโมง หมูที่ 5
จากหนาบานนางสมบัติ เจนชัย - ศาลา sml

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

100,000

1 แหง

100,000

100,000

100,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(KPI)

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

หนาบานนายประหยัด ไพศาลฤทธิ์
27 กอสรางถนน คสล.บานหนองโมง หมูที่ 5
จากหนาบานนางมะลิวรรณ สุขจําลอง - หนาบาน

จากหนาบานนายสมศักดิ์ ดุงชัยภูมิ - หนาบาน

ออกกําลังกาย

ประชาชน

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 40 เมตร

70,000

70,000

70,000

70,000

จากหนาบานนายธนากร ฉลองธรรม - หนา
บานนายโพธิ์ศรี โคตะรุด

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 900 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

900,000

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

ภายในหมูบาน

ยาว 84 เมตร

50,000

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 60 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

น้ําทวม

ประชาชนไดรับความสะดวก

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง
50,000

300,000

สัญจร

ยาว 200 เมตร
50,000

300,000

900,000

ในการคมนาคมขนสง

50,000

300,000

900,000

กวาง 4 เมตร

กวาง 0.40 เมตร

300,000

900,000

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

นายเรือง พูนทาหวา
29 กอสรางรางระบายน้ํา บานหินกอง หมูที่ 6

มีสถานที่ที่ใชออกกําลังกาย
เกิดความปลอดภัยแก

กวาง 4 เมตร

64
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่ไดรวมกัน

นางศรีนวล พันธุมาลี
28 กอสรางรางระบายน้ํา บานหินกอง หมูที่ 6

ผลที่คาดวาจะไดรับ

และเลนกีฬาที่ไดมาตรฐาน

หนา 0.15 เมตร
26 กอสรางถนน คสล.หนาโรงปุยบานหนองโมง หมูที่ 5 -

(แผนชุมชน)

ใหเด็ก เยาวชน และ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60
40,000

40,000

40,000

40,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
60

กองชาง
(แผนชุมชน)

30 กอสรางรางระบายน้ํา บานหินกอง หมูที่ 6
จากหนาบานนางทองพันธุ ศรชัย - หนาบาน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 93 เมตร

นายศิลา กองจันทร

70,000

70,000

70,000

70,000

บานมวงเงาะ หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ตลอดทั้งป

สูง 4 เมตร

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

31 กอสรางทํานบเรียงหินยาแนว อางเก็บน้ํากิ่วคอมา

น้ําทวม

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
500,000

500,000

500,000

500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ยาว 150 เมตร

ปริมาณน้ําที่

กองชาง
(แผนชุมชน)

เก็บไดเพิ่มขึ้น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

32 ปรับปรุงไหลทาง คสล.ถนนสายบานยางบง หมูที่ 9
เชื่อมหนองหญารังกา

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

(KPI)
สัญจร

ในการคมนาคมขนสง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

65
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80
33 กอสรางถนน คสล.บานมวงเงาะ หมูที่ 4 สายบานมวงเงาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

- อางเก็บน้ํากิ่วคอมา เชื่อมพระบาทภูแฝด ตําบลโพนทอง ในการคมนาคมขนสง

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รอยละ 80

34 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหนองหิน หมูที่ 7
จากหนาบานนางจารุณี ลีทองหลาง - หนาบาน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 280 เมตร

นางลําดวน ศรีชัย
35 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหวยหวาใต

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

บุญคง
จากซอยหนาบานนายประสิทธิ์ ดํารงเชื้อ
37 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหนองสระแบง
หมูที่ 8 จากหนาบานนางกลมรี กลางสาธร - หนาบาน

200,000

200,000

200,000

กวาง 3 เมตร

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

หมูที่ 14 จากหนาบานนางญานี อุตสาคู - บานนางสาคร ภายในหมูบาน
36 กอสรางถนน คสล. บานหนองสระแบง หมูที่ 8

200,000

20,000

20,000

20,000

20,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

หนา 0.15 เมตร
กวาง 3 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 30 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

ภายในหมูบาน

ยาว 300 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.40 เมตร

(แผนชุมชน)

60

ยาว 20 เมตร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

40,000

200,000

40,000

200,000

40,000

200,000

40,000

200,000

สัญจร

น้ําทวม

ประชาชนไดรับความสะดวก

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

นางทองดํา เค็งชัยภูมิ

ลึก 0.40 เมตร

38 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย

60

1 แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

1 แหง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

น้ําทวม

ภายในหมูบาน

ยาว 300 เมตร

สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
หิน
39 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหนองสระแบง
หมูที่ 8 จากหนาบานนายทองสุข ทองเขียว - หนาบาน
นายประจวบ พลชัยโย

ที่

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค

40 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา

กองชาง
(แผนชุมชน)

60

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

1 แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

1 แหง

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 12 เมตร

150,000

150,000

150,000

150,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ตลอดทั้งป

ยาว 1,800 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา

41 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน บานยางบง หมูที่ 9 จากนา
นางจรูญ แทนไธสงค - นานายคํานาย เลี้ยงพรม
42 ขยายเขตประปา บานยางบง หมูที่ 9 - นานายมานิตย
เพียรวิชา

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ยาว 1,700 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
43 กอสรางถนน คสล.รอบหนองขี้เหล็ก บานยางบง หมูที่ 9 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง
44 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 สายขางวัด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ศิริชัยมงคล - ถนนหินกอง เชื่อตําบลบานโสก อําเภอ
คอนสวรรค

ในการคมนาคมขนสง

กวาง 3 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 168 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กวาง 4 เมตร

280,000

280,000

280,000

280,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 3,000 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

45 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล ขนาดกลาง
บานยางบง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
46 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล ขนาดกลาง
บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
47 กอสรางรางระบายน้ํา บานหนองไมงาม หมูที่ 11
จากหนาบานนางฉวีวรรณ รักษหินลาด - สวนนายสุรัส

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 200 เมตร

ไกรใหญ

ที่

100,000

100,000

100,000

100,000

วัตถุประสงค

48 ปรับปรุงถนนยกคันดิน พรอมลงลูกรัง บานหวยหวาเหนือ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หมูที่ 12 จากถนนสายทิศเหนือวัดศิริชัยมงคล - นา

ในการคมนาคมขนสง

นายชุมพล สาคะศุภฤกษ
49 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
จากหนาวัดชุมแสง - ศาลปูตา

ในการคมนาคมขนสง

50 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
จากหนองดอนหัน - นานายสมดี ดํารงภูมิ พรอมวางทอ

ในการคมนาคมขนสง

Ø30 x 100 เมตร จํานวน 2 จุด
51 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองชุมแสง
หมูที่ 13 จากหนาบานนายสมหมาย ศรีวงษชัย บานหนองโมง หมูที่ 5
52 กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา บานหนองชุมแสง

กวาง 5 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

ตัวชี้วัด
2564
20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 1,300 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.05 เมตร

รอยละ 80

กวาง 4 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 420 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 700 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.05 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

กวาง 0.30 เมตร

(แผนชุมชน)

600,000

60,000

600,000

60,000

600,000

60,000

600,000

สัญจร

67
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยาว 110 เมตร
กวาง 5 เมตร

กองชาง

60

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.30 เมตร

โครงการ

น้ําทวม

ประชาชนไดรับความสะดวก

60,000 ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง

หมูที่ 13 จากหนาบานนายสลิด บุตรศรี - หนาบาน

และทรัพยสินของประชาชน ยาว 65 เมตร

ปลอดภัยเพิ่ม และทรัพยสินของประชาชน

นายประสบ หาญมะโน

ขึ้นรอยละ 60

53 กอสรางถนน คสล. บานหนองชุมแสง หมูที่ 13
จากหนาบานนางจินวรา เยาวพันธ - นานายสมิง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 45 เมตร

เพ็งสุวรรณ

90,000

90,000

90,000

90,000

จากหนาบานนางทองสาย อินธิแสง - หนาบาน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

นายวันทอง ธงภักดิ์

กวาง 3.50 เมตร

หมูที่ 13 ระหวางสามแยกนานายไสว ดํารงคเชื้อ -

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

100,000

100,000

100,000

100,000

ยาว 60 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ลําหวยมวงตอนลาง

โครงการ

วัตถุประสงค

กวาง 6 เมตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

สะดวกขึ้น และทรัพยสินของประชาชน
100,000

100,000

100,000

100,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
กวาง 4 เมตร

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(KPI)

200,000

200,000

200,000

200,000

สัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 1,200 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

เที่ยงธรรม

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร

จากหนาบานนางประนอม ผดุงจิตร - หนาบานนางรําไพ หมูบาน

ยาว 200 เมตร

ปนแกว

ลึก 0.30 เมตร

58 กอสรางถนน คสล. บานหนองหิน หมูที่ 7

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

150,000

150,000

150,000

150,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
900,000

900,000

900,000

900,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 800 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

ชูสกุล

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

จากหนาบานนางจรัส จงเทพ - นานางประครอง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

68
หนวยงาน
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60

จากหนาบานนายจันดา วงษโนนงิ้ว - หนาบานนายสมนึก ในการคมนาคมขนสง
59 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยบงใต หมูที่ 3

(แผนชุมชน)

ที่รับผิดชอบ

หมูที่ 14 จากนานายถึงแทน ลองจํานงค - นานางบุญทัน ในการคมนาคมขนสง
57 กอสรางรางระบายน้ํา บานหวยหวาใต หมูที่ 14

กองชาง

รอยละ 80

ยาว 400 เมตร

(ผลผลิตโครงการ)
56 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยหวาใต

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

รอยละ 80

หนา 0.15 เมตร

55 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองชุมแสง

สัญจร

สะดวกขึ้น และทรัพยสินของประชาชน

หนา 0.15 เมตร

54 กอสรางถนน คสล. บานหนองชุมแสง หมูที่ 13

ที่

(แผนชุมชน)

100,000

100,000

100,000

100,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

หาญมะโน

หนา 0.10 เมตร

60 ซอมแซมถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ อบต.หวยบง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

14 หมูบาน

รอยละ 80
200,000

200,000

200,000

200,000

ในการคมนาคมขนสง

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80
61 กอสรางถนน คสล.บานนอย หมูที่ 10
จากทางเขาบานนอย ตรงขามหนาบานนายกงทอง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 25 เมตร

ใจกระเสริม - ถนนสายกุดตุม หินกอง
62 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวาใต
หมูที่ 14 จากนานายหนูเล็ก จําชาติ - นานางหลอด

หมูที่ 14 จากนานายกองใจ ศรีชัย - นานางบุญทอง

40,000

40,000

40,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 400 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80

พันธุสามารถ
63 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวาใต

40,000

100,000

150,000

100,000

150,000

100,000

150,000

100,000

150,000

สัญจร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 600 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
64 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหวยหวาใต

เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร

หมูที่ 14 จากหนาบานนางประเทือง เดชภูแกว - หนาบาน หมูบาน

ยาว 200 เมตร

นางสําเนียง บุษมงคล

ลึก 0.30 เมตร

65 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหวยหวาใต
หมูที่ 14 จากหนาบานนางญานี อุตสาคู - บานนางสาคร

เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร
หมูบาน

บุญคง
66 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากหนาบานนางสองเมือง งอชัยภูมิ - สวนนายดุสิต

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(KPI)

100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 30 เมตร

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
200,000

200,000

200,000

200,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.30 เมตร
กวาง 4 เมตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลดลงรอยละ หมูบาน

ยาว 400 เมตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
50,000

50,000

50,000

50,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)

ชาวิชัย

หนา 0.15 เมตร

67 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากหนาบานนายจินดา ธงภักดิ์ - หนาบานนางจูมมะรี

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 40 เมตร

หารชัย

รอยละ 80
60,000

60,000

60,000

60,000

จากบานนางทองลา กองจันทร - นานายถึงแทน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

ลองจํานงค

กวาง 7 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

ยาว 2,000 เมตร

จากหนาวัดชมพู - บานนายวสันต

เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร
หมูบาน

หมูที่ 14 จากนานางนวลจันทร ดงทอง - นายชัยศรี

200,000

200,000

200,000

200,000

เสนหินกอง - ภูแฟก
73 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหินกอง หมูที่ 6
เสนกลางหมูบานหินกอง
74 กอสรางถนน คสล. บานหินกอง หมูที่ 6

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ยาว 500 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80

วัตถุประสงค

กวาง 5 เมตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สัญจร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 1,500 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
กวาง 4 เมตร

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(KPI)

900,000

900,000

900,000

900,000

สัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 1,035 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.05 เมตร

รอยละ 80

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 400 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.40 เมตร

รอยละ 80

กวาง 4 เมตร

(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

400,000

100,000

400,000

100,000

400,000

100,000

400,000

100,000

สัญจร

สัญจร

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
70
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กองชาง

60

ในการคมนาคมขนสง

(ผลผลิตโครงการ)
72 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหินกอง หมูที่ 6

น้ําทวม

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

โครงการ

ประชาชนไดรับความสะดวก

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

71 กอสรางถนน คสล. บานหินกอง หมูที่ 6 เสนทางซับเบนอา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

(แผนชุมชน)

รอยละ 80

ยาว 400 เมตร

ไพศาลวัน

ที่

สัญจร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

ลึก 0.30 เมตร
70 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวาใต

กองชาง

รอยละ 80

สูง 0.50 เมตร

69 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

68 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานนอย หมูที่ 10

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง

ทางเขาวัดบานหินกอง

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 80 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร
75 กอสรางถนน คสล. ภายใน อบต.หวยบง

76 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.หวยบง

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 100 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

เพื่อปรับปรุงอาคาร

1 แหง

200,000

400,000

200,000

400,000

200,000

400,000

200,000

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
เพื่อกอสรางรั้วที่ทําการ

1 แหง

300,000

300,000

300,000

300,000 จํานวนครั้ง อบต.หวยบงสามารถบริหาร

ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่ปรับปรุง งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยาว 200 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนรั้ว อบต.หวยบงสามารถบริหาร

อบต.
79 โครงการเกรดปรับแตงถนนลูกรัง, ถนนดิน หมูที่ 1 - 14

ประชาชนไดรับความสะดวก

ที่ปรับปรุง งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบต.หวยบง
78 กอสรางรั้วที่ทําการ อบต.

สัญจร

400,000 จํานวนครั้ง อบต.หวยบงสามารถบริหาร

สํานักงานอบต.หวยบง
77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน อบต.หวยบง

(แผนชุมชน)

กองชาง

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ระยะทางรวม

ในการคมนาคมขนสง

70 กิโลเมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80
80 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
ตรงขามวัดศิริชัยมงคล - ถนนสายมวงเงาะภูแฝด

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

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

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 2,700 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
71

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
81 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

จากหนาบานนางละมูล ทองหลง - ถนนสายมวงเงาะภูแฝด ในการคมนาคมขนสง
82 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
จากหนาบานางสนม งอกศิลป - หนาบานนายสมบุญ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
กวาง 5 เมตร

2561

2562

2563

ตัวชี้วัด
2564

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
สัญจร

ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 2,500 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 100 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

สัญจร

หนวยงาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

สากุล

หนา 0.15 เมตร

83 ปรับปรุงถนนลูกรัง บานมวงเงาะ หมูที่ 4
สายมวงเงาะ - ซับพระไวย

84 กอสรางถนน คสล. บานมวงเงาะ หมูที่ 4
ซอยบัวพรม

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

รอยละ 80
500,000

500,000

500,000

500,000

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 3 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 85 เมตร

สายหินกอง - หนองวังกาว
86 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองสระแบง
หมูที่ 8 จากบานนางกองหนุน สุรฤทธิพงศ - หนาบาน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

100,000

100,000

100,000

100,000

หมูที่ 8 สายหวยเลี้ยวหวยหินเจาะ
88 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสระแบง
หมูที่ 8 สายหนองสระแบงหวยหินเจาะ

กวาง 5 เมตร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 2,700 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 6550เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.05 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

สัญจร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 4,000 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

กวาง 5 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

นางหนูชิด วงษษา
87 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสระแบง

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 4,000 เมตร

หนา 0.10 เมตร
85 กอสรางถนน คสล. บานหินกอง หมูที่ 6

สัญจร

300,000

300,000

300,000

300,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 3,000 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

72
ที่

โครงการ

89 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสระแบง

วัตถุประสงค
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(KPI)

กวาง 5 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

สัญจร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

หมูที่ 8 สายหนองสระแบงหนองขาม
90 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองสระแบง
หมูที่ 8 สายหนองสระแบงยากนานายศิริศักดิ์ ศิริบุรี
91 กอสรางถนน คสล. บานหนองสระแบง หมูที่ 8
จากหนาบานนายปรีชา ศรีวงษชัย - โสกขี้เหล็ก

ในการคมนาคมขนสง

ระหวางนานายลุน บุญชู - นานายบัณฑิต แฟงชัยภูมิ
93 กอสรางคลองสงน้ํา บานหนองไมงาม หมูที่ 11
จากนานายสุระ รักษมณี ลงสูหนองไมตาย
94 ขุดลอกคลองหวยทับควาย บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
จากสระวัดชมพู - นานางบุญถิ่น อุปมา
95 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน บานหินกอง หมูที่ 6

96 กอสรางฝายกั้นน้ํา คสล. บานมวงเงาะ หมูที่ 4
จุดสระน้ําหนองชุมแสง

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 150 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80

เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร
หมูบาน

30,000

100,000

30,000

100,000

30,000

100,000

ยาว 60 เมตร

พรอมวางทอ ขนาด30 " จํานวน 1 จุด
92 ขุดลอกลําหวยหวาตอนกลาง บานหวยหวา หมูที่ 1

ยาว 5,000 เมตร
30,000

100,000

สัญจร

น้ําทวม

ประชาชนไดรับความสะดวก

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.30 เมตร

(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 40 เมตร

400,000

ตลอดทั้งป

ยาว 4,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น
100,000

400,000

กวาง 2 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 400 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

กวาง 20 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น
300,000

300,000

300,000

ตลอดทั้งป

ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 5 เมตร

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

ยาว 15 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

กองชาง
(แผนชุมชน)

300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

กวาง 20 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

300,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กองชาง
(แผนชุมชน)

100,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

300,000

300,000

100,000

400,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

300,000

100,000

400,000

กองชาง
(แผนชุมชน)

100,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

กองชาง
(แผนชุมชน)
73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ)
97 ขุดลอกคลองกั้นแนวไฟปาในเขตโคกปาชาทั้ง 4 หมู
1, 10, 12, 14
98 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร

2561

2562

2563

2564

(KPI)

400,000

400,000

400,000

400,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 10 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 4 กิโลเมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

14 หมูบาน

200,000

200,000

200,000

ที่รับผิดชอบ
(แผนชุมชน)

200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ตลอดทั้งป

กองชาง

ปริมาณน้ําที่

กองชาง
(แผนชุมชน)

เก็บไดเพิ่มขึ้น
99 วางทอน้ํา บานหนองสระแบง หมูที่ 8
จากหนองโสกขี้เหล็ก ลงสูหนองน้ําวัดโคกสวาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ยาว 450 เมตร

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

100,000

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
100 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจากลําหวยบง
มายังหนองสระแบง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

500,000

500,000

500,000

ตลอดทั้งป

500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป
ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
101 ขุดลอกโปงวังแว บานหินกอง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ตลอดทั้งป

102 ขุดลอกลําหวยมวงตอนลาง บานหนองขุมแสง หมูที่ 13

103 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจากลําหวยบง หนองโสกขี้เหล็ก

กวาง 4 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ยาว 1,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 15 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 2,500 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

400,000

500,000

400,000

500,000

400,000

500,000

ตลอดทั้งป

400,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป
ปริมาณน้ําที่

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

เก็บไดเพิ่มขึ้น
104 ขุดลอกอางเก็บน้ํากิ่วคอมา บานมวงเงาะ หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 100 เมตร

600,000

600,000

600,000

600,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ตลอดทั้งป

ยาว 120 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 1 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

กองชาง
(แผนชุมชน)

74
ที่

โครงการ

105 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากนานางสัมฤทธิ์ ชูสกุล - ฝายทางเกวียน
106 ขุดลอกลําหวยหวาตอนลาง บานหนวยหวาใต หมูที่ 14
จากฝายทางเกวียน - นานางทองขัน ธุลี
107 วางทอน้ําประปา และปรับปรุงระบบประปา
หมูบานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตโครงการ)

2561

2562

2563

2564

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 12 เมตร

300,000

300,000

300,000

300,000

ตลอดทั้งป

ยาว 2,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

ตลอดทั้งป

ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 2 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น
100,000

100,000

350,000

100,000

350,000

100,000

ตลอดทั้งป

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

กวาง 12 เมตร

1 แหง

350,000

(KPI)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
(แผนชุมชน)

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
108 ขยายเขตประปา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12
จากหนาวัดศิริชัยมงคลวนาราม - หนาบานนายบุญเดช

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

ยาว 1,700 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

จวนชัยภูมิ

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช

109 กอสรางระบบประปาบาดาลภายใน อบต.หวยบง (กิจการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ประปา อบต.)

จํานวน

1 แหง

600,000

600,000

600,000

600,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
110 กอสรางระบบประปาแรงดันหนาวัดโคกสวาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

300,000

300,000

300,000

300,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
111 ขยายเขตทอเมนประปา บานหนองหิน หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
ตลอดทั้งป

1 แหง

300,000

300,000

300,000

300,000

จํานวน
ครัวเรือน
ที่มีน้ําใช

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

กองชาง
(แผนชุมชน)

112 กอสรางระบบประปาหนองกุดโดน บานยางบง หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

1 แหง

300,000

300,000

300,000

300,000

ตลอดทั้งป

จํานวน

ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ครัวเรือน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ที่มีน้ําใช
75
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

113 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานหวยหวา หมูที่ 1
เริ่มจากนานายเหลาทอง ยอดทาหวา - สามแยกนา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

500 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

จากหนาบานนายอุดม คุมหวยบง - หนาบานนายจิระชัย และทรัพยสินของประชาชน

ยาว

20,000

20,000

20,000

20,000

60 เมตร

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

พิมาลัย
115 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานยางบง หมูที่ 9

(KPI)
ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

นางวงษมา ตะพันธุ
114 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

จากบานนายเขียน ศรีจําปา - นานายสะออน หาญมะโน และทรัพยสินของประชาชน

ยาว

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000 เมตร

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
116 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองโมง หมูที่ 5
จากถนนสายกุดตุม หินกอง - นานางรจนา ภูจอมใจ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

800 เมตร

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
117 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานหวยหวา หมูที่ 1
จากนานายทองดี ครองผล - นานายมานิตย แสงใส

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

800 เมตร

80,000

80,000

80,000

80,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
118 กอสรางรางระบายน้ําจากหนาบานนางสุนา คําทอง หนาบานนายบด ศรีวงษชัย

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 280 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

60,000

60,000

60,000

60,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
60

กองชาง
(แผนชุมชน)

119 ขยายเขตไฟฟา บานหินกอง หมูที่ 6
จากสวนนางทองสุข ทันรังกา - นานางเพ็ญวัน ตอติด

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,500 เมตร

140,000

140,000

140,000

140,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
120 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10
จากหนาบานนายเว กองจันทร - หนาบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
50 เมตร

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

นายทองสุข ไพศาลวัน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
76

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
121 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน
นายเสงี่ยม ครองผล - หนาบานนายกองดี สงวนศักดิ์

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

100 เมตร

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ตัวชี้วัด
2564
10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
122 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

นางนอย ศรีวงษชัย - นานายสุรัตน ธงภักดิ์

และทรัพยสินของประชาชน

1,200 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
123 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10
จากหนาบานนายกงทอง ใจกระเสริม - หนาบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

200 เมตร

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

นายประมวล ธงภักดิ์

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช

124 ขยายเขตไฟฟา บานหินกอง หมูที่ 6 จากหนาบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

นางทองหลอ พาอีเมง - นานางทองพัน ศรชัย

และทรัพยสินของประชาชน

250 เมตร

250,000

250,000

250,000

250,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
125 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานยางบง ถนนสายยางบง หนองหญารังกา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

100 เมตร

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาใช

กองชาง
(แผนชุมชน)

126 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

จากหนาบานนายวินันท กองเกิด - นานายเสมอ ดังโพนทอง และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
127 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากสามแยกนานางทองหมอน ตอสกุล - นานายวันรบ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

750 เมตร

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

ศรีชัยภูมิ

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช

128 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากสามแยกนานายฤทธิ์ รักษหินลาด - นานายพานรอง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

680 เมตร

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

อาจใจ

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
77

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
129 ขยายเขตไฟฟา บานยางบง หมูที่ 9
จากนานายมานะ เพียรวิชา - หนองกุดโดน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,800

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

(KPI)

150,000

150,000

150,000

150,000

จํานวน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
130 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง บานยางบง หมูที่ 9
จากบานยางบง - หนองกุดโดน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,800

150,000

150,000

150,000

150,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
131 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10
จากถนนสายกุดตุม หินกอง - วัดปาบานหวยหวา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
220 เมตร

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
132 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากศาลาเอนกประสงค - นานางจูมมะรี หารชัย

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,500 เมตร

130,000

130,000

130,000

130,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาใช

กองชาง
(แผนชุมชน)

133 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากทางแยกนานางยุพาพร ยอดทาหวา - นานางทองใส

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,600 เมตร

140,000

140,000

140,000

140,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

ศรีจําปา

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช

134 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากหนาบานนางบุญเรือน เกลียววงศ - หนาบาน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

30 เมตร

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

คําผาย พาอีเมง

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช

135 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากนานายตวม สงวนศักดิ์ - นานายอุบล ดวงโกสุม

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

2,500 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
136 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากนานายสงคราม กุลพิมล - นานายประเสริฐ มั่นคง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
78
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
137 ขยายเขตไฟฟา บานหนองชุมแสง หมูที่ 13
จากถนนสายหนองชุมแสง - ถนนสายหนองโมง หมูที่ 5

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ยาว
700 เมตร

2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

ตัวชี้วัด
2564
50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
138 ขยายเขตไฟฟา บานหนองสระแบง หมูที่ 8
จากหนาบานนางลําดวน พันธรรม - สุดเขต หมูที่ 8

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
139 ขยายเขตไฟฟาแสงจันทร บานหินกอง หมูที่ 6
เสนทางซับเบนอา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

1,500 เมตร

130,000

130,000

130,000

130,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาใช

กองชาง
(แผนชุมชน)

140 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองหิน หมูที่ 7
จากบานนายประหยัด ไพศาลฤทธิ์ - สนามฟุตบอลศาลา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ยาว

และทรัพยสินของประชาชน

500 เมตร

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

sml

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช

141 กอสรางฝายกั้นน้ํา คสล.ลําหวยบง บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
จากนานายทราย กําเนิดบง - นานางบุญโสม โพธิ์หลา
142 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงใต หมูที่ 3

ตลอดทั้งป
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร

150,000

150,000

150,000

150,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ยาว 22 เมตร

ปริมาณน้ําที่

ลึก 3 เมตร

เก็บไดเพิ่มขึ้น

กวาง 3 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

สัญจร

(แผนชุมชน)
ประชาชนไดรับความสะดวก

จากนานางฉวีวรรณ หวะสุวรรณ - หนาบานนายประสิทธิ์ ในการคมนาคมขนสง

ยาว 150 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สากุล

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

143 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงใต หมูที่ 3
จากนานายสี เสาสูงยาง - ถนนลาดยางสายลาดใหญ -

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 3 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 152 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

หวยบงเหนือ
144 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยบงใต หมูที่ 3
จากนานายจรูญ หวะสุวรรณ - นานายสมดี ดํารงภูมิ

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
160 เมตร

100,000

15,000

100,000

15,000

100,000

15,000

100,000

15,000

สัญจร

จํานวน

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
79
ที่

โครงการ

145 กอสรางรางระบายน้ํา บานหนองหิน หมูที่ 7
พรอมฝาปด จากหนาบานนางสังวาลย อนันตเตา -

วัตถุประสงค

จากหนาบานนายเสด็จ ใจบุญ - ถนนเสนหนองโมง หวยบงใต

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(KPI)

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ภายในหมูบาน

ยาว 150 เมตร

ลําหวยบง
146 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหนองหิน หมูที่ 7

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ในการคมนาคมขนสง

กวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
สูง 0.50 เมตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
200,000

200,000

200,000

200,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง
รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)

147 กอสรางรางระบายน้ํา บานหนองโมง หมูที่ 5
จากหนาศาลา sml - นานายบุญสง กองจันทร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 140 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จากนานายสุนัน ลองจํานงค - นานายบุดดี ภูจอมใจ

ในการคมนาคมขนสง

149 กอสรางถนน คสล. บานหนองไมงาม หมูที่ 11 จากศาลา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
sml - โรงเรียนบานหวยบงใต
150 กอสรางถนน คสล.รอบสระวัด บานหวยหวา หมูที่ 1

151 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยหวา หมูที่ 1
จากสามแยกนานายบัวพา พลหินลาด - นานายสุทัศน

ในการคมนาคมขนสง

กวาง 4 เมตร

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
148 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองโมง หมูที่ 5 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

น้ําทวม

150,000

150,000

150,000

150,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.10 เมตร

รอยละ 80
150,000

150,000

150,000

150,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 260 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 200 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

200,000

สูง 0.50 เมตร

รอยละ 80

จากหนาบานนางสมภาร ศรีวงษชัย - หนาบานนางบัวบาน ภายในหมูบาน

ยาว 180 เมตร

ยอดทาหวา

ลึก 0.40 เมตร

120,000

120,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง
120,000

100,000

สัญจร

ยาว 800 เมตร
120,000

100,000

200,000

ในการคมนาคมขนสง

กวาง 0.40 เมตร

100,000

200,000

กวาง 3 เมตร

152 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

100,000

200,000

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ชูสกุล

(แผนชุมชน)

60

ยาว 800 เมตร
กวาง 3 เมตร

กองชาง

น้ําทวม

ประชาชนไดรับความสะดวก

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

60
80

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

153 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
จากหนาบานนางหนูทิพย ซึมกลาง - หนาบาน
นางขานทอง เหลาถาวร

ภายในหมูบาน

กวาง 0.40 เมตร
ยาว 60 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
น้ําทวม

ที่รับผิดชอบ
ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
60

หนวยงาน
กองชาง
(แผนชุมชน)

154 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
จากหนาบานนายทองอู โยธมาศ - หนาบานนางพรรณี

ภายในหมูบาน

ยาว 170 เมตร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ลึก 0.40 เมตร
ยาว

ยอดทาหวา
155 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานหวยหวา หมูที่ 1

กวาง 0.40 เมตร

จากนานายบัญฑิต แฟงชัยภูมิ - นางเสาวภา คลาดสนิท และทรัพยสินของประชาชน

120,000

120,000

120,000

120,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
60,000

60,000

60,000

60,000

600 เมตร

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
156 กอสรางถนน คสล.บานหนองสระแบง หมูที่ 8 จาก
ซอยหนาบานนายอุดม ประสานเชื้อ
157 กอสรางถนน คสล. บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 3 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 25 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

สัญจร

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนไดรับความสะดวก

จากหนาบานนายแมน ตูกระโทก - หนาบานนายชัยวัฒน ในการคมนาคมขนสง

ยาว 195 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

มั่นคง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

158 กอสรางถนน คสล. บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2
จากหนาบานนายสุวิทย ดังชัยภูมิ - สามแยกรวมถนน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 3 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 27 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

คสล.สายหนาบานนางจินดา ดวงจินดา - หนาบาน

20,000

20,000

20,000

20,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

นายศิริศักดิ์ ธงทอง
159 ปรังปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวาใต หมูที่ 14 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
จากนานายบก ศรีวงษชัย - นานางทองยอย เพียรวิชา

ในการคมนาคมขนสง

กวาง 4 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

ยาว 1,000 เมตร

หมูที่ 14 จากหนาบานนางบัวเลียน ไพศาลพงศ -

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 200 เมตร

หนาบานนางทองยอย เพียรชัยภูมิ

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

สูง 0.50 เมตร
160 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวาใต

สัญจร

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80
150,000

150,000

150,000

150,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
81

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ะมาณและที่ผานมา
2561

2562

ตัวชี้วัด
2563

2564

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

161 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวาใต

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

หมูที่ 14 จากหนาบานนางสงา บุญเรือง - บานนางหลอด ภายในหมูบาน

ยาว 150 เมตร

ประชาบุญ

ลึก 0.40 เมตร

162 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากหนาบานนางกวง ศรีวงษชัย - หนาบาน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 15 เมตร

นางญานี อุตสาคู
163 ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร

150,000

150,000

150,000

150,000

14 หมูบาน

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
20,000

20,000

20,000

20,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

น้ําทวม

กองชาง
(แผนชุมชน)

รอยละ 80
20,000

20,000

20,000

20,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป

ตลอดทั้งป

ปริมาณน้ําที่

กองชาง
(แผนชุมชน)

เก็บไดเพิ่มขึ้น
164 ขุดลอกหนองชุมแสง บานหนองชุมแสง หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

42 ไร

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดทั้งป

รอยละของ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป
ปริมาณน้ําที่

กองชาง
(แผนชุมชน)

เก็บไดเพิ่มขึ้น
165 ขยายเขตไฟฟา บานมวงเงาะ หมูที่ 4 - กิ่วคอมา

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
166 ขยายเขตไฟฟา บานมวงเงาะ หมูที่ 4 - ซับเม็ก

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
167 ขยายเขตไฟฟา บานมวงเงาะ หมูที่ 4 - ซับพระไวย

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
1,000 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
168 กอสรางถนน คสล. บานนอย หมูที่ 10 โสกกา

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

250,000

20,000

20,000

20,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 1,200 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)

82
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

169 กอสรางถนน คสล. บานนอย หมูที่ 10 - ตําบลหนองขาม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
อําเภอคอนสวรรค
170 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 4 - โคกใหญ

ในการคมนาคมขนสง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

กวาง 5 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
สัญจร

ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 6,000 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

ยาว
2,500 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

จํานวน

หนวยงาน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
171 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 4
จากบานนายบัวสี พูนทาหวา - หนาโรงเรียน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ยาว
500 เมตร

50,000

50,000

50,000

50,000

ภายในหมูบาน

กวาง 0.40 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

ยาว 150 เมตร

173 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน

กวาง 0.40 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

กวาง 0.40 เมตร

นางดอกจันทร หาญชาติ - หนาบานนายใจ งานประเสริฐ ภายในหมูบาน

ยาว 100 เมตร
กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 100 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

ประตูทิศใตวัดชมพู - ประตูทิศตะวันออกวัดชมพู

(แผนชุมชน)

60

ยาว 100 เมตร

174 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

น้ําทวม

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

175 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนา

กองชาง

ไฟฟาใช

172 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

นางทองพูน กองเกิด - หนาบานนางนอย อาจเสนา

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

บานหวยหวา
นายวิรัตน - หนาบานนายใจ งานประเสริฐ

จํานวน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน
60

กองชาง
(แผนชุมชน)

176 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนา
โรงเรียนบานหวยหวาทิศตะวันออก - หนาบาน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 100 เมตร

นางดอกจันทร หาญชาติ

100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
83

ที่

โครงการ

177 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวาใต
หมูที่ 14 จากหนาบานนางจินดา สงาแรง - หนาบาน

วัตถุประสงค

2561

2562

2563

2564

(KPI)

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

150,000

150,000

150,000

150,000

น้ําทวม

ภายในหมูบาน

ยาว 150 เมตร

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร

นางรําไพ ปนแกว

ลึก 0.40 เมตร

จากหนาบานนายบุญมี ประสานเชื้อ - หนาศาลปูตา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ยาว 45 เมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

หมูที่ 14 จากหนาบานนางสําเนียง บุษมงคล - หนาบาน ภายในหมูบาน
179 กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา บานหวยหวา หมูที่ 1

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตโครงการ)

นางญานี อุตสาคู
178 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหวยหวาใต

เปาหมาย

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
200,000

200,000

200,000

200,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
50,000

50,000

50,000

50,000

ภายในหมูบาน

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
180 ขุดลอกหนองกุดโดน หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

กวาง 15 เมตร

ตลอดทั้งป

ยาว 160 เมตร

181 ขยายเขตไฟฟา บานหนองไมงาม หมูที่ 11 จากสี่แยกนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
นางวิไล จี้เพชร - หนาบานนายสุนทร สากุล

ลึก 2 เมตร
ยาว 550 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
50,000 50,000

50,000

50,000

และทรัพยสินของประชาชน

จํานวน

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(แผนชุมชน)

ไฟฟาใช
182 กอสรางรางระบายน้ํา บานหวยหวาใต หมูที่ 14
จากหนาบานนางสงา บุญเรือง - หนาบานนางทองยุน

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

ภายในหมูบาน

ยาว 150 เมตร

ประชาบุญ
183 กอสรางรางระบายน้ํา บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2

50,000

50,000

50,000

50,000

กวาง 0.40 เมตร

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

น้ําทวม

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
30,000

30,000

30,000

30,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

กองชาง

จากหนาบานนายสัมฤทธิ์ นารี - หนาบานนายสุรสีห

ภายในหมูบาน

คําลอยฟา

ยาว 50 เมตร

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร

184 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จาก

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

หนาบานนางดอกจันทร หาญชาติ - หนาบานนางบัวฮอง ภายในหมูบาน

ยาว 300 เมตร

ศรีวงษชัย

ลึก 0.40 เมตร

(แผนชุมชน)

60
200,000

200,000

200,000

200,000

น้ําทวม

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

ลดลงรอยละ หมูบาน

กองชาง
(แผนชุมชน)

60
84

ที่

โครงการ

185 กอสรางรางระบายน้ํา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน
นางบุญไว พิมสุคะ - หนาบานนางนอย ศรีวงษชัย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(KPI)

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

กวาง 0.40 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

น้ําทวม

ภายในหมูบาน

ยาว 250 เมตร

187 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10 จากหนาบาน
นายบัวสี พูนทาหวา - หนาโรงเรียนถนนหวยบง -

กวาง 5 เมตร

ในการคมนาคมขนสง

ยาว 400 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

ยาว 300 เมตร

400,000

30,000

400,000

30,000

400,000

30,000

400,000

30,000

และทรัพยสินของประชาชน

สายบานหินกอง หมูที่ 6 - วัดพระบาทภูแฝด ตําบล
โพนทอง อําดภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สัญจร

จํานวน

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชาชนมีความปลอดภัย

ครัวเรือนที่มี ในชีวิตและทรัพยสิน
ไฟฟาใช

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมขนสง

กวาง 5 เมตร

กองชาง
(แผนชุมชน)

60

หินกอง
188 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหินกอง หมูที่ 6

ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลดลงรอยละ หมูบาน

ลึก 0.40 เมตร
186 กอสรางถนน คสล,บานนอย หมูที่ 10 โคกใหญ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000

สัญจร

ประชาชนไดรับความสะดวก

ยาว 5,170 เมตร

สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

รอยละ 80

กองชาง
(แผนชุมชน)
กองชาง
(แผนชุมชน)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถดานการเกษตร
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศษรฐกิจ
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
1 โครงการฝกอบรมสงเสริมการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อใหครัวเรือนมีการเรียนรู
พอเพียง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
14 หมูบาน

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ตัวชี้วัด
2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 14 หมูบาน ครัวเรือนมีการเรียนรูหลัก

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงและสามารถ

และสามารถนําไปประยุกต

ประยุกตใชในการ

ใชในการดําเนินงาน

กอง
สวัสดิการฯ

ดําเนินงาน
2 โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

เพื่อใหผูนํากลุมอาชีพ

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000 14 หมูบาน ประชาชนกินอยูอยาง

กอง

ไดเรียนรูจากกลุมอาชีพ

พอเพียงประชาชนมีงานทํา

สวัสดิการฯ

ทองถิ่นที่เขมแข็ง
3 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตําบลหวยบง

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000 14 หมูบาน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

ประชาชน
4 โครงการสงเสริมเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อใหประชาชนเขาถึง

สวัสดิการฯ
14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000 14 หมูบาน กอใหเกิดการจางงานการ

แหลงเงินทุน (เงินกู)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและกลุมอาชีพ

เพื่อให ไดรับ ความรู

กอง

สรางอาชีพ

กอง
สวัสดิการฯ

ผูสูงอายุ ไดรับความรู

กอง

ความเขาใจ ในหลักการ

ความเขาใจ ในหลักการ

สวัสดิการฯ

และวิธีพัฒนาศักยภาพ

และวิธีพัฒนาศักยภาพตัวเอง

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

ตัวเอง
86
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
6 โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมสหกรณการเกษตร
ตําบลหวยบง

เพื่อจัดตั้งกลุมเกษตรเพื่อ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
1 แหง

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ตัวชี้วัด
2564
10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
1 ครั้ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีการจัดตั้งกลุมเกษตรเพื่อ

สํานักปลัด

ดําเนินกิจการรวมกัน

ดําเนินกิจการรวมกัน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
แกไขความเดือดรอนในการ
ประกอบอาชีพ และชวยยก
ฐานะความเปนอยูของ
สมาชิกใหดีขึ้น

7 สงเสริมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

เปนศูนยเรียนรู และถายทอด

การเกษตรประจําตําบลหวยบง (ตามโครงการพัฒนา

ประชาชนและการคาเปน

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรให

การบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

งานดานการเกษตรตาม

กับประชาชน

การเกษตรศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ภารกิจไดรับการถายโอน

สํานักปลัด

ประจําตําบลหวยบง)

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศษรฐกิจ
2.แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑหมอนไหม

เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุม

50 คน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

50,000

50,000

2563
50,000

2564

(KPI)

50,000

จํานวน

ธุรกิจขนาดยอมในชุมชนให

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพการผลิต

สํานักปลัด

ผูเขารับการ และแปรรูปผลิตภัณฑใหได

มีการสรางงานกอใหเกิด

ฝกอบรม มาตรฐาน แขงขันไดในเชิง

รายไดแกเกษตรกร

พาณิชย
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศษรฐกิจ
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการจัดทําผังชุมชน อบต.หวยบง

เพื่อใหประชาชนเขามา

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

10,000

10,000

2563
10,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

10,000 จํานวนครั้ง ประชาชนมีบทบาทและมี

มีบทบาทและมีสวนรวม

ที่ดําเนินการ สวนรวมในการวางผังเมือง

ในการวางและดําเนินการ

ตําบลหวยบง

ทางผังเมืองไดอยาง
ถูกตอง

หนวยงาน
กองชาง

88
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

เพื่อเปนการอนุรักษและ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

1 ครั้ง

2563

2564

5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเห็นคุณคา

สํานักปลัด

สงเสริมขนบธรรมเนียม

ผูเขารวม รวมสืบทอดประเพณีอันดี (จากแผนชุมชน)

ประเพณีอันดีใหคงสืบไป

โครงการ งามของไทยแตโบราณ

เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

ประชาชนไดเทิดทูนพระ

สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ผูเขารวม เกียรติคุณของสมเด็จพระ (จากแผนชุมชน)

พระบรมราชินีนารถ เนื่อง

กิจกรรม นางเจาพระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสวันคลายวัน
พระพระราชภาพ
3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

4 โครงการคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ

เพื่อเปนการอนุรักษและ

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ประชาชนเห็นคุณคา รวม

สํานักปลัด

สงเสริมขนบธรรมเนียม

ผูเขารวม สืบทอดประเพณีอันดีงาม (จากแผนชุมชน)

ประเพณีอันดีใหคงสืบไป

กิจกรรม ของไทยแตโบราณ

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ประชาชนไดเทิดทูนพระ

ของสมเด็จพระบรมโอรสา

ผูเขารวม เกียรติคุณของสมเด็จพระ

ธิราชฯ

โครงการ บรมโอรสาธิราชฯ

5 โครงการวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ เพื่อสํานึกในพระมหากรุณา
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

1 ครั้ง

ธิคุณที่ทรงมีตอประชาชน

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ประชาชนไดสํานึกใน

ผูเขารวม พระมหากรุณาธิคุณของ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ชาวไทย

โครงการ สมเด็จพระเทพฯ
89

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ขาวสารตาง ๆ ทั้งจาก

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 จํานวนผูเขา ไดรับทราบปญหาความ

สํานักปลัด

รวมโครงการ ตองการของประชาชน

ภาครัฐ และเอกชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
7 โครงการปกปองสถาบันหลักของชาติ

เพื่อใหเกิดความรัก ความ

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

สามัคคี ในความเปน

10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนเกิดความรัก

สํานักปลัด

รวมโครงการ ความสามัคคี ตอสถาบัน

ชนชาติไทยที่มีสถาบัน

พระมหากษัตริย

พระมหากษัตริยเปนศูนย
ยึดเหนี่ยว จิตใจ และ
คงอยูคูชาติไทยตลอดไป
8 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
9 โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรณคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
10 โครงการจัดงานวัน 5 ธันวา มหาราช

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

ของสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ
เพื่อนอมรําลึกพระมหา

กรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

รวมโครงการ เกียรติคุณของสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ
1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

กรุณาธิคุณ
เพื่อนอมรําลึกพระมหา

10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดเทิดทูนพระ

10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดสํานึกใน

สํานักปลัด

รวมโครงการ พระมหากรุณาธิคุณ
1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดสํานึกใน
รวมโครงการ พระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด
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2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการศูนยบริการประชาชนเพื่อปองกัน

เพื่อเปนคาใชจายตาม

อุบัติเหตุ และอุบัติภัยในชวงเทศกาล

โครงการศูนยบริการ

2 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

อุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติ
ลดลงรอยละ ภัยในเขตตําบลหวยบง

ประชาชนเพื่อปองกัน

20

หนวยงาน

สํานักปลัด
(จากแผนชุมชน)

ลดลง

อุบัติเหตุและอุบัติภัยในชวง
เทศกาล
2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ดานงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนผูเขา บุคลากรดานงานปองกัน

บุคลากรดานงานปองกัน

รวมโครงการ และบรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย
3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณประจําศูนยปองกันและ จัดซื้อวัสดุอุปกรณประจํา
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หวยบง

สํานักปลัด

มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
จํานวน 3 รายการ

30,000

30,000

30,000

ศูนยปองกันและบรรเทา

30,000

จํานวน

มีวัสดุอุปกรณประจําศูนย

สํานักปลัด

วัสดุอุปกรณ ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สาธารณภัย

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง

เพื่อเปนคาใชจายตาม

14 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของ ประชาชนที่ไดรับความ

(กรณีขาดน้ําอุปโภค - บริโภค)

โครงการปองกันและ

ประชาชนที่ เดือดรอนไดรับความ

บรรเทาสาธารณภัย

ไดรับการ ชวยเหลือไดทันทวงที

สํานักปลัด
(จากแผนชุมชน)

ชวยเหลือ
5 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินและกูชีพ

เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บปวย

14 หมูบาน

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของ ลดความสูญเสียและ

สํานักปลัด

กูภัยตําบลหวยบง

ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ

ประชาชนที่ ลดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้ง

ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน

ไดรับการ ทางรางกาย และจิตใจ

อยางทันทวงที

ชวยเหลือ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย

เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
5,000

2562
5,000

2563
5,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

5,000 จํานวนผูเขา บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
รวมโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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3.แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาอาหาร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลผลิตโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(KPI)

2 แหง

900,000

900,000

900,000

900,000

จํานวน

เด็กไดรับสารอาหารที่

นักเรียน

ชวยในการเจริญเติบโต

กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยหวา ศูนยพัฒนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ของเด็ก

เด็กเล็กบานหนองหิน
2 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ที่ชวยในการเจริญเติบโต

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ของเด็ก

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด เพื่อสําหรับจายอุดหนุนใหกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ

(สพฐ.) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 แหง

1,292,720 1,292,720 1,292,720 1,292,720

จํานวน

เด็กไดรับสารอาหารที่

นักเรียน

ชวยในการเจริญเติบโต

สํานักปลัด

ของเด็ก
5 แหง

1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000

จํานวน

เด็กไดรับสารอาหารที่

นักเรียน

ชวยในการเจริญเติบโต

สํานักปลัด

ของเด็ก

(สพฐ.) และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
4 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบานทั้ง

เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล

5,475 ฉบับ

75,000

75,000

75,000

75,000

จํานวน

ประชาชนไดรับขอมูล

สํานักปลัด

14 หมูบาน, อบต.หวยบง
5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ
นักเรียน/นักศึกษาใหมีรายไดระหวางปดเรียน

ขาวสารทันตอสถานการณ
เพื่อใหเด็กไดมีความรู และ

หนังสือพิมพ ขาวสารทันตอสถานการณ (จากแผนชุมชน)
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ฝกประสบการณในชุมชน

จํานวน

เด็กมีรายไดระหวางปด

สํานักปลัด

ผูเขารวม ภาคเรียน
โครงการ
93

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภา เด็ก และ
เยาวชนตําบลหวยบง

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

และเยาวชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีศัยภาพ

สํานักปลัด

ผูเขารวม เพิ่มขึ้น
กิจกรรม

7 โครงการจัดงานวันเยาวชน

8 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561

เพื่อใหเด็กรูจักหนาที่ และ

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

เยาวชนไดทํากิจกรรม

รับผิดชอบของตนเอง

ผูเขารวม รวมกัน

เกิดความรัก ความสามัคคี

กิจกรรม

เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กในเขตตําบลหวยบง

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

เด็กไดรับการสงเสริม

ผูเขารวม พัฒนาการที่ดี
กิจกรรม

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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4.แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการควบคุมปองกันควบคุมโรคในชุมชน
ประจําป 2561

เพื่อใหชุมชนหมูบาน ไดรับ

14 หมูบาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
30,000

2562
30,000

2563
30,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนไดรับการบริการ กองสาธารณสุขฯ

บริการดานสาธารณสุข

จัดกิจกรรม/ ทันทวงที
โครงการ

2 โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลหวยบง

เพื่อสบทบงบประมาณใหกับ

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวนครั้ง ประชาชนไดรับการบริการ กองสาธารณสุขฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ที่สนับสนุน จากระบบหลักประกัน

ตําบลหวยบง
3 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
อบต.หวยบง

เพื่อเปนงบประมาณ
สนับสนุนงานสาธารณสุข

สุขภาพแหงชาติ
14 หมูบาน

140,000

140,000

140,000

140,000

จํานวน

การดําเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุขฯ

หมูบาน

มีประสิทธิภาพประชาชน

ในเขตหมูบานไดแก

ไดรับความพึงพอใจในงาน

- ดานการสงเสริมสุขภาพ

ดานสาธารณสุข

- ดานการปองกันโรค

- ดานการรักษาพยาบาล
การฟนฟูสุขภาพซึ่งเปนการ
สาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือ
เสริมจากระบบสาธารณสุข
รัฐ
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4.แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการอบรมใหความรูการปองกันและแกไข

เพื่อปองกันกลุมเสี่ยงรวมทั้ง

ปญหายาเสพติดตําบลหวยบง ประจําป 2561

ประชาชนทั่วไปในเขตตําบล

12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 กลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยงรวมทั้งประชาชน กองสาธารณสุขฯ
ลดลงรอยละ ทั่วไปในเขตตําบลหวยบง

หวยบงเคียงหางไกล

20

ยาเสพติดเพื่อปฏิบัติ

และพื้นที่ใกลเคียงหางไกล
ยาเสพติด มีจํานวนลดลง

ตามนโยบายของ รัฐบาล
ซึ่งประกาศเปนวาระแหงชาติ
5 โครงการอบรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน

เพื่อใหวัยรุนมีความรูดาน
เพพศศึกษาและทักษะชีวิต
สามารถงดเวนการมีเพศสัมพันธ
หรือปองกันการตั้งครรภเมื่อมี
เพศสัมพันธ

14 หมูบาน

20,000

20,000

20,000

20,000 กลุมเสี่ยง ลดการตั้งครรภในวัยรุน
ลดลงรอยละ
20

กองสาธารณสุขฯ
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5.แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

14 หมูบาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
20,000

ตําบลหวยบง

2562

2563

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูสูงอายุไดรับความรู

กองสวัสดิการฯ

ผูเขารวม ความเขาใจ ในหลักการ
โครงการ และวิธีพัฒนาศักยภาพ
ตัวเอง

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี

14 หมูบาน

30,000

ตําบลหวยบง

จํานวน

กลุมสตรีไดรับความรู

กองสวัสดิการฯ

ผูเขารวม ความเขาใจ ในหลักการ
และวิธีพัฒนาศักยภาพ
ตัวเอง

3 โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน ราชินี

เพื่อกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุงที่อยูอาศัยใหกับ

1 หลัง

50,000

จํานวน

ผูดอยโอกาส ผูยากไร
ผูพิการหรือผูยากจนมี

กองสวัสดิการฯ

ประชาชน ผูดอยโอกาส

ที่อยูอาศัยอยางมั่นคง

ผูยากไร ผูพิการหรือผูยากจน
ใหมีที่อยูอาศัยอยางมั่นคง
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
6.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปญหาของ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

14 หมูบาน

2561
5,000

2562
5,000

2563
5,000

2564
5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

อบต.นําขอมูลที่ไดรับมา

ผูเขารวม จัดทําแผนฯตรงตาม

มีสวนรวมในการ

โครงการ ความตองการและปญหา

เพื่ออุดหนุนพัฒนาชุมชน
อําเภอเมืองชัยภูมิตาม
โครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเพื่อใหประชาชน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

สํานักปลัด

ของแตละหมูบาน
1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000 จํานวนครั้ง บรรลุวัตถุประสงคของ
ที่สนับสนุน โครงการสนับสนุนขอมูล
เพื่อการจัดทําแผนชุมชน

สํานักปลัด
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
7.แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อใหความชวยเหลือดานเบี้ย

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

25 คน

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

150,000

150,000

150,000

150,000

ยังชีพแกผูปวยเอดส

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูปวยเอดสในชุมชนมี

ผูปวยเอดส คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ
(จากแผนชุมชน)

ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา

เพื่อใหความชวยเหลือดาน
เบี้ยยังชีพแกคนชรา

1,565 คน

12,220,800 12,220,800 12,220,800 12,220,800

จํานวน

ผูสูงอายุในชุมชนมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

คนชรา

ชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ

(จากแผนชุมชน)

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหความชวยเหลือดาน

722 คน

6,931,200 6,931,200 6,931,200 6,931,200

ยังชีพแกผูพิการ

จํานวน

ผูพิการในชุมชนมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

ผูพิการ

ชีวิตที่ดีขึ้น

(จากแผนชุมชน)

ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
8.แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย ระมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประปาหมูบาน

1 ครั้ง

2561
10,000

2562
10,000

ตัวชี้วัด
2563
10,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000 จํานวนครั้ง คณะกรรมการประปา
หมูบานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการกีฬาหวยบงคัพตานยาเสพติด

ประชาชน/เยาวชน/นักเรียน/

14 หมูบาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

ผูที่สนใจเขารวมกิจกรรมรูจัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน/เยาวชน/

กิจกรรม นักเรียน/ประชาชนรูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

การใหอภัยและมีสุขภาพ

ไมเอาเวลาไปยุงเกี่ยวกับ

ที่แข็งแรง สมบูรณ

สํานักปลัด
(จากแผนชุมชน)

ยาเสพติด
2 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ครอบครัว ชุมชน และ

กองสวัสดิการฯ

ผูสูงอายุอยูอยางมีคุณคา

ผูเขารวม องคกรเล็งเห็นคุณคาของ (จากแผนชุมชน)
โครงการ ผูสูงอายุ

3 โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาสุขภาพและ เพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนา

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

การออกกําลังกาย ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส สุขภาพและการออกกําลังกาย

จํานวน

ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอย กองสวัสดิการฯ

ผูเขารวม โอกาส

ผูสูงอายุ/คนพิการ/

(จากแผนชุมชน)

โครงการ

ผูดอยโอกาส
4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

14 หมูบาน

20,000

20,000

20,000

20,000

ตําบลหวยบง

จํานวน

ผูสูงอายุไดรับความรู

กองสวัสดิการฯ

ผูเขารวม ความเขาใจ ในหลักการและ
โครงการ วิธีพัฒนาศักยภาพตัวเอง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

2 โครงการอบรมใหความรูการลดและคัดแยกขยะ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ

ปาชุมชน

ปลูกตนไม/หญาแฝกเพื่อเปน

จํานวน 1 แหง

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ตัวชี้วัด
2564
10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

จํานวน

ตนไมมีจํานวนมากขึ้น

สํานักปลัด

1 แหง

รักษาความชุมชื้นของดิน

(แผนชุมชน)

สวนปาชุมชนเปนการเฉลิม

ทําใหฝนตกตองตาม

พระเกียรติในโอกาสตาง ๆ

ฤดูกาล

เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะ

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

หนวยงาน

จํานวน

ชุมชนมีสวนรวมในการ

กองสาธารณสุขฯ

ตั้งแตครัวเรือน

รีไซเคิลและขยะอัยตราย

หมูบาน

จัดการขยะ

ที่เขารวม
3 โครงการรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

เพื่ออนุรักษและจัดการ

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ประชาชนตระหนักถึง

ทรัพยากรธรรมชาติให

หมูบาน

ความสําคัญของ

เหมาะสมและไดรับ

ที่เขารวม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ประโยชนสูงสุด
4 โครงการจางเหมาผูดําเนินการจัดเก็บขยะและ
มูลฝอยในตําบลหวยบง

เพื่อดําเนินการจัดเก็บ

กองสาธารณสุขฯ

ตลอดเวลา
14 หมูบาน

100,000

100,000

100,000

100,000 ขยะลดลง ขยะมูลฝอยในตําบล

เหมาะสมและไดรับใน

กองสาธารณสุขฯ

รอยละ 80 หวยบงลดลง

ตําบลหวยบง
5 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่นา/

14 หมูบาน

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพ

มันสําปะหลัง เปนการปลูก

สํานักปลัด

ชีวิตที่ดีขึ้น

หมอนเลี้ยงไหม
102
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
6 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
และสิ่งแวดลอมในหมูบาน

7 โครงการสงเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
14 หมูบาน

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

ตัวชี้วัด
2564
10,000

ของคนในชุมชนในการอนุรักษ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

ที่รับผิดชอบ
คนในชุมชนตระหนักถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

แวดลอมในหมูบาน

สิ่งแวดลอม

โดยสงเสริมใหเกษตรกรรายยอย

สํานักปลัด

ผูเขาอบรม ความสําคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หนวยงาน

14 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

เกษตรกรมีความแขมเข็ง

ผูเขาอบรม สามารถบริหารจัดการ

สํานักปลัด

มีความเขมแข็ง สามารถบริหาร

การผลิต การตลาดได

จัดการการผลิต การตลาดได

อยางมีประสิทธิภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ
8 โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน"

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ

ปาชุมชน

ปลูกตนไม/หญาแฝกเพื่อเปน

จํานวน 1 แหง

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน

ตนไมมีจํานวนมากขึ้น

สํานักปลัด

1 แหง

รักษาความชุมชื้นของดิน

(แผนชุมชน)

สวนปาชุมชน

ทําใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาล
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตโครงการ)
1 โครงการปรับปรุงบอขยะ

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ปรับปรุงบอขยะ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
บอขยะ
จํานวน 1 บอ

2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

ตัวชี้วัด
2564
50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวน

อบต.มีบอขยะที่ได

1 บอ

มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการฝกอบรมศักยภาพผูบริหารสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากร

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

บุคลากร บุคลากรมีความรูและ
มีความรู

หนวยงาน

ทักษะในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

เพิ่มขึ้น
รอยละ 60
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวน
ตําบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ศักยภาพของบุคลากร

บุคลากร บุคลากรมีความรูและ
มีความรู

บริการประชาชนของ อบต.หวยบง

สํานักปลัด

ทักษะในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น
รอยละ 60

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหาร เพื่อใหมีผูบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน

ผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล

ผูเขารวม องคการบริหารสวนตําบล

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ และผูนําชุมชน มีคุณธรรม

สํานักปลัด

และจริยธรรม
4 โครงการสรางความรูความเขาใจกระบวนการ

เพื่อใหมีผูนําที่มีคุณธรรม และ

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับประชาชน จริยธรรมพัฒนาทองถิ่น

จํานวนผู มีผูนําที่มีคุณธรรม และ
เขารวม

สํานักปลัด

จริยธรรมพัฒนาทองถิ่น

โครงการ
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5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

5 โครงการพัฒนารายได และระบบการจัดเก็บภาษี
ในตําบล

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูล

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

2564

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

20,000 จํานวนครั้ง เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและ
ที่ดําเนินการ ทะเบียนทรัพยสินเปน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ปจจุบัน

ทรัพยสิน
ประชาชนไดรับขาวสาร
เพื่อประชาสัมพันธให

จาก อบต.เปนปจจุบัน

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการชําระภาษีมากขึ้น

ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากขึ้นในการชําระ

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ภาษี

ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี และ
คาธรรมเนียมมากขึ้น
เพื่อออกใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ไดแกภาษีบํารุง
ทองที่, ภาษีปาย, และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล

14 หมูบาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

2564
10,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
จํานวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไดระบบฐานขอมูลการจัด

ทะเบียนการจัดสวัสดิการ

หมูบานที่จัด สวัสดิการสังคมฯ ที่มี

สังคมและจัดทําขอมูลบน

เก็บฐานขอมูล ประสิทธิภาพ

กองคลัง

ระบบแผนที่ฯ
7 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ

สวนตําบลหวยบง และนายกองคการบริหารสวน

เลือกตั้งซอมสมาชิกสภา

ตําบลหวยบง

องคการบริหารตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้ง บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 และ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการประสานความรวมมือ

อุดหนุน อปท.ในเขต

1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

25,000

25,000

2563
25,000

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

ที่ขอรับเงิน

สํานักปลัด

อปท.

25,000 จํานวนครั้ง เพื่อพัฒนาศูนย

พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

อําเภอเมืองชัยภูมิ

ที่สนับสนุน รวมขอมูลขาวสาร

จัดซื้อ จัดจางของหนวยการ

ตามโครงการประสาน

จัดซื้อ จัดจาง

บริหารราชการสวนทองถิ่น

ความรวมมือพัฒนาศูนย

ของ อปท.

อําเภอเมืองชัยภูมิ

ประสาน ความรวมมือ

ในเขตอําเภอ
เมืองชัยภูมิ

พัฒนาศูนยขอมูลฯ
2 โครงการฝกอบรมชุมชนอาสา
ประชารมเย็น

อุดหนุน สถานีตํารวจ

1 ครั้ง

55,590

ภูธรลาดใหญ ตาม

จํานวนครั้ง เพื่อปลูกจิตสํานึก

สํานักปลัด

ที่สนับสนุน ของประชาชนใน

โครงการฝกอบรมชุมชน

ชุมชนตอการแฟร

อาสาประชารมเย็น

ระบาดของ

สภ.
ลาดใหญ

ยาเสพติด
3 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

อุดหนุน โรงเรียนบาน
หวยหวา

1 ครั้ง

124,910

จํานวนครั้ง นักเรียน ไดรับ
ที่สนับสนุน ประทานอาหาร
กลางวันที่มี

สํานักปลัด

โรงเรียน
บานหวยหวา

คุณภาพ
108
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

4 โครงการอนุรักษสวนปาพัฒนา
บานเกิด

อุดหนุน บานหินกอง
หมูที่ 6

1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
50,000

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

ที่ขอรับเงิน

สํานักปลัด

บาน

จํานวนครั้ง

เพื�ออนุรักษ์

ที่สนับสนุน ทรัพยากร
ธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริ
เพื่อใหชุมชน
มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากร
ปาไม

หินกอง
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการกอสรางถนน คสล.

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อความปลอดภัยใน

กวาง 5 เมตร

บานมวงเงาะ หมูที่ 4

ชีวิตและทรัพยสินของ

ยาว 3,500 เมตร

สะดวก

สายบานมวงเงาะ - อางเก็บน้ํา

ประชาชน

หนา 0.15 เมตร

ขึ้นรอย

กิ่วคอมาเชื่อมวัดพระบาทภูแฝด
ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง

(ตามแบบ ท.1-01)

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 สัญจร

ละ 80

ประชาชนได เจาภาพหลัก
รับความ

อบจ.ชัยภูมิ

สะดวกรวดเร็ว อบต.หวยบง
ในการ
คมนาคม

เจาภาพรอง

จังหวัดชัยภูมิ

ขนสง

อบต.โพนทอง
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แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อความปลอดภัยใน

กวาง 5 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000 สัญจร

ประชาชนได เจาภาพหลัก

บานหินกอง หมูที่ 6 สายบาน ชีวิตและทรัพยสินของ

ยาว 2,100 เมตร

สะดวก

รับความ

หินกอง หมูที่ 6 - วัดพระบาท ประชาชน

หนา 0.15 เมตร

ขึ้นรอย

สะดวกรวดเร็ว

ภูแฝด ตําบลโพนทอง

(ตามแบบ ท.1-01)

ละ 80

ในการ

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

อบต.หวยบง

คมนาคม

เจาภาพรอง

ขนสง

อบต.โพนทอง

111
แบบ ผ.05
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูบาน แบบบาดาล

1 แหง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี

กองชาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ

ใชตลอดทั้งป

ของ

ขนาดกลางบานยางบง

ปริมาณ

หมูที่ 9

น้ําที่เก็บ

น้ําใชตลอดทั้งป

ไดเพิ่มขึ้น
3 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูบาน แบบบาดาล

1 แหง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ

ใชตลอดทั้งป

ของ

ขนาดกลางบานหวยบงเหนือ

ปริมาณ

หมูที่ 2

น้ําที่เก็บ

ประชาชนมี

กองชาง

น้ําใชตลอดทั้งป

ไดเพิ่มขึ้น
4 โครงการกอสราง ถนน คสล. เพื่อความปลอดภัยใน

กวาง 5 เมตร

บานยางบง หมูที่ 9 - หนอง ชีวิตและทรัพยสินของ

ยาว 380 เมตร

สะดวก

รับความ

หนา 0.15 เมตร

ขึ้นรอย

สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบ ท.1-01)

ละ 80

ในการ

กุดโดน

ประชาชน

900,000

900,000

900,000 900,000 สัญจร

ประชาชนได

กองชาง

คมนาคม
ขนสง
112
แบบ ผ.05
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

5 โครงการกอสราง ถนน คสล. เพื่อความปลอดภัยใน
บานหนองหิน หมูที่ 7 -

ชีวิตและทรัพยสินของ

บานโนนคูณ ตําบลลาดใหญ

ประชาชน

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

กวาง 4 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได

กองชาง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000

900,000 900,000 สัญจร

900,000

ยาว 480 เมตร

สะดวก

รับความ

หนา 0.15 เมตร

ขึ้นรอย

สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบ ท.1-01)

ละ 80

ในการ
คมนาคม
ขนสง

6 โครงการกอสราง ถนน คสล. เพื่อความปลอดภัยใน
บานหนองโมง หมูที่ 5

ชีวิตและทรัพยสินของ

สายตรงขามวัดหนองโมง -

ประชาชน

บานหวยบงใต หมูที่ 3

กวาง 4 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สัญจร

ประชาชนได

ยาว 655 เมตร

สะดวก

รับความ

หนา 0.15 เมตร

ขึ้นรอย

สะดวกรวดเร็ว

(ตามแบบ ท.1-01)

ละ 80

ในการ
คมนาคม
ขนสง

กองชาง

113
แบบ ผ.06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

-

-

-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

114
แบบ ผ 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ป 2561

ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

(บาท)

115
แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร

หนวยงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จํานวน 1 ตู

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

6,200.-

6,200.-

6,200.-

6,200.-

สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

3,800.-

3,800.-

3,800.-

3,800.-

สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

16,000.-

16,000.-

16,000.-

16,000.-

สํานักปลัด

แบบติดฝาผนัง
2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ
กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 1

3 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานไม
ขนาดกวาง 0.80 เมตร
ยาว 1.50 เมตร
สูง 0.75 เมตร

4 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอม
พิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอไมนอยกวา
19 นิ้ว)

116
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

5 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก

หนวยงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จํานวน 1 ตู

7,000.-

7,000.-

7,000.-

7,000.-

รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

4 ลิ้นชัก

6 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อกลอง CCTV

จํานวน 3 จุด

50,000.-

50,000.-

50,000.-

50,000.-

สํานักปลัด

เผยแพร

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิง

จํานวน 1 ตู

7,000.-

7,000.-

7,000.-

7,000.-

สํานักปลัด

จํานวน 5 ตู

25,000.-

25,000.-

25,000.-

25,000.-

สํานักปลัด

รถพยาบาลฉุกเฉิน

700,000.-

700,000.-

700,000.-

700,000.-

สํานักปลัด

-

-

3,900.-

สํานักปลัด

พรอมอุปกรณ

8 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน
มี มอก.

9 บริหารงานทั่วไป

10 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล
และขนสง

ฉุกเฉิน

จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน

จํานวน 1 ตู

-

กระจก
117
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

11 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานไม

หนวยงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

15,200.-

รับผิดชอบหลัก

จํานวน 4 ตัว

-

สํานักปลัด

จํานวน 5 ตัว

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

สํานักปลัด

จํานวน 2 ตัว

7,600.-

7,600.-

7,600.-

7,600.-

สํานักปลัด

จํานวน 2 ตัว

7,800.-

7,800.-

7,800.-

7,800.-

สํานักปลัด

จํานวน 1 ตัว

2,000.-

2,000.-

2,000.-

2,000.-

สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง

4,300.-

4,300.-

4,300.-

4,300.-

สํานักปลัด

กวาง 0.80 เมตร
ยาว 1.50 เมตร
สูง 0.75 เมตร
12 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะรับประทาน
อาหารเด็ก

13 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานไม
กวาง 0.80 เมตร
ยาว 1.50 เมตร
สูง 0.75 เมตร

14 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน
กระจก

15 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโตะวาง
คอมพิวเตอร

16 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก

17 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถกระเชา
และขนสง

จํานวน 1 คัน

1,000,000.-

1,000,000.-

1,000,000.-

1,000,000.-

กองชาง

