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แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565        (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 1  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

2 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

4 ก่อสร้างถนนดินเดิมพร้อมลงวัสดุ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

คัดเลือกเข้าพื้นที่การเกษตร ม.2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

5 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

                     งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา    อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ที ่5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที ่1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 34

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565        (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

7 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 3 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

8 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

9 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 4 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

11 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 5 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

12 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

                       งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 6 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

14 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

15 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 7 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

16 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

17 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 8 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

18 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ที่ 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

19 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 9 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

                     งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565        (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

หมู่ 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

21 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่เกษตร เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและ กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนถนน คสล.ทาง ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

 หมู่ที่ 10 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ การเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

อย่างสะดวกมากขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

22 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

คอนกรีต ม.1 สะดวก ปลอดภัย ขนส่งผลผลิตทางการ

ติกส์เพิ่มขึ้น เกษตรได้อย่างสะดวก

23 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.2 สะดวก ปลอดภัย ติกส์เพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

24 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.3 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

25 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.4 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

26 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.5 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

                    งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 37

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565        (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.6 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

28 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.7 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

29 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.8 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

30 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.9 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

31 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนพาราแอสฟันประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

คอนกรีต ม.10 สะดวก ปลอดภัย ติกเพิ่มขึ้น และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

32 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร ถนน คสล. ที่ช ารุดเสียหาย 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    ซ่อมแซมถนน คสล. ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

สะดวก ปลอดภัย ม.1-10 อย่างน้อยร้อยละ 80 และขนส่งผลผลิตทางการ

ของจ านวนที่ช ารุด เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนพารา ถนนได้มาตรฐาน การสัญจร ถนน พาราแอสฟัลท์ติกที่ช ารุด 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ซ่อมแซมถนนพาราแอส ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

แอสฟัลท์ติก สะดวก ปลอดภัย ม.1-10 อย่างน้อยร้อยละ 80 และขนส่งผลผลิตทางการ

ของจ านวนที่ช ารุด เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย

                    งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 38

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

34 ก่อสร้างลูกระนาดลดความเร็วบน เพื่อป้องกันและการลดอุบัติเหตุ จ านวน 20  จุด 60,000      60,000       60,000       60,000       60,000      จ านวนลูกระนาดที่ก่อ ลดการเกิดอุบัติในท้อง กองช่าง

ถนนในหมู่บ้าน สร้างเพิ่มขึ้น ถนนในต าบล

35 ซ่อมแซมถนนดินเดิม เพื่อให้ถนนที่ช ารุด สามารถสัญจรซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนถนนลูกรังที่มี ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

ได้อย่างสะดวก เกรดA ม.1-10 การซ่อมแซมเพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

36 ก่อสร้างถนนดินเดิมพร้อมลงวัสดุ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนลูกรัง 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนถนนลูกรังที่มี ประชาชนได้สัญจรและ กองช่าง

คัดเลือก สะดวก ปลอดภัย ม.1-10 ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ขนส่งผลผลิตทางการ

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 1 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 2 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

39 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 3 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 4 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

41 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 5 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 6 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

43 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 7 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

                   งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 39

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 8 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 9 เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อ หมู่ที่ 10เพื่อให้มีระบบระบายน้ าอย่าง ขนาดกว้าง0.80ม.ลึก0.40ม. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนรางระบายน้ า น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

สะดวกและป้องกันน้ าท่วมขัง ลาดเอียง 1:1 ระยะทาง100ม. ที่เพิ่มขึ้น น้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

47 ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ า/ท่อเพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ า/ท่อ รางระบายน้ า/ท่อ ในเขตพื้นที่ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    ซ่อมแซมอย่างน้อยร้อย น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง

ที่ช ารุดเสียหายให้พร้อมใช้งาน รับผิดชอบของ อบต. ละ 80 ของจ านวนที่ช ารุดน้ าท่วงขังในหมู่บ้าน

48 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 1 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

49 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 2 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

50 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 3 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

51 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 4 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

52 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 5 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

53 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 6 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

                  งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 40

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

54 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 7 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

55 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 8 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

56 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 9 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

57 ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า หลังคาเรือนที่ยังไม่สามารถ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

หมู่ 10 ประปาได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาหมู่บ้านได้ ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น ประปาได้ทุกครัวเรือน

58 ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประปา ปรับปรุงซ่อมแซมประปา 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    ซ่อมแซม 100% ประชาชนสามารถใช้น้ า กองช่าง

ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้เสมอ หมู่บ้าน ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

59 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 1 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

60 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 2 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

61 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 3 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

62 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 4 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

63 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 5 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

                    งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

64 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 6 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

65 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 7 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

66 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 8 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

67 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 9 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

68 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ า เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีบ่อบาดาลประปา ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภค กองช่าง

หมู่ 10 ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านเพิ่มขึ้น บริโภคอย่างเพียงพอ

69 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดที่ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    ซ่อมแซมไฟฟ้าจุดที่ช ารุดประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองช่าง

หมู่บ้านและจุดเส่ียง หมู่1-10 สะดวก ปลอดภัย ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ปกติ 100% ที่ดีขึ้น สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

70 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ ระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    ซ่อมแซมจุดที่ช ารุด ประชาชนสามารถรับข้อมูล กองช่าง

ของ อบต.หนองแม่นา ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ของ อบต.หนองแม่นา 100% ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

71 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 1 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

72 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 2 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

73 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 3 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

74 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 4 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

75 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 5 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

76 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 6 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

77 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 7 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

78 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 8 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

79 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 9 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

                       งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

80 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้าน ให้ ปรับพื้นที่ , ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบกองช่าง

หมู่ 10 สวยงาม เป็นระเบียบ น่ามอง ท าสวยหย่อม ท าสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 คร้ัง สวยงาม น่ามอง มีสภาพ

ท าร้ัว ท าป้าย ท าซุ้ม ฯลฯ แวดล้อมที่ดีขึ้น

81 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 1 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

82 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 2 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

83 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 3 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

84 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 4 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

85 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 5 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

86 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 6 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

                       งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

87 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100000 100000 100000 ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 7 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

88 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 8 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

89 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต ลานหน้าหอประชุมหมู่บ้าน 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 เอนกประสงค์หน้าหอประชุม 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 1 แห่ง กิจกรรมสาธารณะที่สะดวก

หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่บ้าน ปลอดภัย เพิ่มขึ้น

90 ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคม 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    ปรับปรุงศาลาประชาคมประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

หมู่ 10 ประจ าหมุ่บ้านให้มีสภาพพร้อม พร้อมห้องน้ า 1 แห่ง พร้อมห้องน้ า 1 คร้ัง กิจกรรมสาธารณะ

ใช้งานเสมอ ที่สะดวก ปลอดภัย

91 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 1 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

92 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 2 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

93 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 3 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

                       งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

94 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 4 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

95 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 5 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

96 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 6 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

97 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 7 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

98 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 8 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

99 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 9 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

100 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจ า ปรับพื้นที่ /เทคอนกรีต สนาม 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง กองช่าง

หมู่ 10 หมู่บ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์ ตะกร้อ ฯลฯ 1 แห่ง กายและท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในหมู่บ้าน

                       งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

101 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 1 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

102 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 2 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

103 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 3 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

104 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 4 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

105 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 5 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

106 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500000 500000 500000 มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 6 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

107 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 7 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

108 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 8 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

109 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 9 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

110 ก่อสร้างอาคารโดมประจ าหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ ก่อสร้างอาคารโดม 1 หลัง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีอาคารโดมประจ า ประชาชนมีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

หมู่ 10 ท ากิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 หลัง ต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น

                       งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

111 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ทางเข้าวัดพิมพามาตุลี สะดวก ปลอดภัย ถนนทางเข้าวัดพิมพามาตุลี เพิ่มขึ้น สะดวก ปลอดภัย 

1 สาย

112 ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้าจากคลอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ อาคารขนาด 3x3 ม. พร้อม 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีโรงสูบน้ าไฟฟ้า ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค กองช่าง

หมู่ 1 อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ ติดมอเตอร์ 3 แรง 2 ตัว เพิ่มขึ้น 1 แห่ง บริโภคเพียงพอต่อความ

พร้อมท่อ pvc 2 นิ้ว ยาว ต้องการของประชาชน

3,000 เมตร

113 โครงการก่อสร้างแนวก าแพงกันดิน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน แนวก าแพงดิน 328 เมตร 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีก าแพงดินเพิ่มขึ้น ช่วยลดการพลังทลายหน้า กองช่าง

ทรุด หมู่ 7 และถนน 1 แห่ง ดินได้

114 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า เพื่อให้มีน้ าไว้ใช้บริการนักท่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4เมตร 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีสถานที่เก็บน้ า 1 แห่ง ประชาชนและนักท่องเที่ยว กองช่าง

จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ เที่ยวอย่างเพียงพอ สูง 2 เมตร มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ

115 ก่อสร้างถนนดินบดอัดเข้าพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาและปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร 1,500,000 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  มีถนนดินเพิ่มขึ้น 1สาย ประชาชนสัญจรไปมาและ กองช่าง

การเกษตร หมู่ 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก ปลอดภัย เมตร สะดวก ปลอดภัย 

116 ก่อสร้างถนนดินบดอัดเข้าพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาและปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร 3,000,000 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  มีถนนดินเพิ่มขึ้น 1สาย ประชาชนสัญจรไปมาและ กองช่าง

การเกษตร หมู่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. สะดวก ปลอดภัย 

117 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.1 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

                       งบประมาณและที่ผ่านมา



1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

118 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.2 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

119 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.3 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

120 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.4 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 825,000    825,000     825,000     825,000     825,000    มีท่อลอดเหล่ียม 3 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 3 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

121 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.5 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

122 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.6 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

123 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.7 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

124 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.8 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

                       งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

125 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.9 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

126 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.10 เพื่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่าน ขนาด 2.4x1.6x6 เมตร 550,000    550,000     550,000     550,000     550,000    มีท่อลอดเหล่ียม 2 แห่ง ลดการท่วมขังของน้ าป่า กองช่าง

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขัง จ านวน 2 แห่ง ในช่วงฤดุฝน ท าให้ระบาย

น้ าได้ดี

127 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 1 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

128 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 2 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

129 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 3 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

130 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 4 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

131 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 5 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

132 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 6 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

133 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 7 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

                       งบประมาณและที่ผ่านมา
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134 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 8 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

135 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 9 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

136 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,000 เมตร 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามไร่ กองช่าง

หมู่ 10 ทุกหลังคาเรือน 1 สาย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

137 ขยายเขตไฟฟ้าหน้าที่ท าการ อบต. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้สามารถ ระยะทาง 100 เมตร 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส านักงาน อบต.มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หนองแม่นา ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง 1 สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่

138 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนและนัก จ านวน 3 ห้อง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีห้องน้ าเพิ่มขึ้น 3 ห้อง ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ที่ท าการ อบต. มีห้องน้ าไว้บริการอย่าง

เพียงพอ

139 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ าพื้นที่รอบสระน้ า หมู่ 5 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

หมู่ 5 หมู่ 5 ให้เป็นสถานที่พักผ่อน 1 แห่ง ออกก าลังกายและท ากิจ

ออกก าลังกายและท ากิจกรรม กรรมสาธารณประโยชน์

สาธารณะประโยชน์ เพิ่มขึ้น

140 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ าพื้นที่รอบสระน้ า หมู่ 6 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

หมู่ 6 หมู่ 6 ให้เป็นสถานที่พักผ่อน 1 แห่ง ออกก าลังกายและท ากิจ

ออกก าลังกายและท ากิจกรรม กรรมสาธารณประโยชน์

สาธารณะประโยชน์ เพิ่มขึ้น
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141 ก่อสร้างอาคารตลาดนัดชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาคารสถานทีอ่าคารกว้าง 15 เมตร 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    อาคาร 1 หลัง ประชาชนมีพื้นที่กลาง กองช่าง

หมู่ 1 ในการซ้ือขายสินค้าและผลผลิต ยาว 30 เมตร ในการซ้ือขายสินค้าและ

ทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

142 ปรับปรุงตลาดนัดชุมชนบ้านทาน ให้มีความเหมาะสม ถูกสุข ตลาดนัดบ้านทานตะวัน 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    พื้นที่ตลาดได้รับการ ในการซ้ือขายสินค้าและ กองช่าง

ตะวัน ลักษณะ ปรับปรุง 1 คร้ัง ผลผลิตทางการเกษตร

143 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออก เคร่ืองออกก าลังกาย 1 ชุด 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีการติดต้ังเคร่ืองออก ประชาชนมีเคร่ืองออกก า กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 1 -10 ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน ก าลังกาย 10 หมู่บ้าน ลังกาย ไว้ใช้ในการออก

ก าลังกายประจ าหมูบ้าน

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ที่มาติดต่อ ถนนใน ศพด.หนองแม่นา 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา ราชการ เดินทางสะดวกมากขึ้น 1 สาย เดินทางสะดวกมากขึ้น

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ที่มาติดต่อ ถนนใน ศพด.หนองแม่นา 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง3 ราชการ เดินทางสะดวกมากขึ้น 1 สาย เดินทางสะดวกมากขึ้น

146 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด อาคาร 1 หลัง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    อาคาร ศพด.ได้รับการ ครู นักเรียน มีพื้นที่ใช้งาน กองช่าง

บ้านหนองแม่นา และปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น จัดพื้นที่เป็นสัด

ส่วน มีระเบียบมากขึ้น

147 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด อาคาร 1 หลัง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    อาคาร ศพด.ได้รับการ ครู นักเรียน มีพื้นที่ใช้งาน กองช่าง

บ้านเสลียงแห้ง3 และปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก ปรับปรุง 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น จัดพื้นที่เป็นสัด

ส่วน มีระเบียบมากขึ้น

148 ก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนา เพื่อให้มีพื้นที่ในการท ากิจกรรม ลานคอนกรีต 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีลานคอนกรีต ศพด. ครู นักเรียน มีพื้นที่ในการ กองช่าง

เด็กเล็กบ้านหนองแม่นา เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น
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149 ก่อสร้างลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนา เพื่อให้มีพื้นที่ในการท ากิจกรรม ลานคอนกรีต 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีลานคอนกรีต ศพด. ครู นักเรียน มีพื้นที่ในการ กองช่าง

เด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง3 เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น

150 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่เล่นและ สนามเด็กเล่น 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    สนามเด็กเล่นได้รับการ เด็กเล็กมีพื้นที่ในการเล่น กองช่าง

เด็กเล็กบ้านหนองแม่นา ท ากิจกรรมตามวัยอย่างเหมาะสม ปรับปรุง 1 คร้ัง และท ากิจกรรมตามวัย

151 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่เล่นและ สนามเด็กเล่น 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    สนามเด็กเล่นได้รับการ เด็กเล็กมีพื้นที่ในการเล่น กองช่าง

เด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง3 ท ากิจกรรมตามวัยอย่างเหมาะสม ปรับปรุง 1 คร้ัง และท ากิจกรรมตามวัย

152 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านพักข้าราชการ 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    จ านวนคร้ังที่มีการ บ้านพักข้าราชการ กองช่าง

บ้านพักข้าราชการ ปรับปรุง มีความมั่นคง แข็งแรง

ปลอดภัย  มีความเหมาะสม

สามารถเข้าอยู่อาศัยได้

153 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการเพื่อให้อาคาร สถานที่พร้อมให้ ปรับปรงุอาคารศูนย์บริการ 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  อาคารศูนย์บริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว กองช่าง

นักท่องเที่ยวต าบลหนองแม่นา บริการประชาชนและนักท่อง นักท่องเที่ยวต าบลหนองแม่นา นักท่องเที่ยวได้รับการ มีสถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ

เที่ยว 1 แห่ง ปรับปรุง 1 คร้ัง อยู่เสมอ

154 ปรับปรูงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์ เพือให้พื้นที่มีความสวยงาม พื้นที่รอบอาคารศูนย์บริการ 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    พื้นที่รอบอาคาร ประชาชน นักท่องเที่ยว กองช่าง

บริการนักท่องเที่ยวต าบลหนอง มีพื้นที่พร้อมท ากิจกรรม นักท่องเที่ยวต าบลหนองแม่นา ศูนย์ฯ ได้รับการปรับ มีพื้นที่ในการท ากิจกรรม

แม่นา อยู่เสมอ ปรุง 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น

155 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า อบต. เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อน พื้นที่รอบสระน้ า อบต. 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    พื้นที่รอบสระน้ า ประชาชนมีพื้นที่ในการ กองช่าง

หนองแม่นาเป็นสถานที่ออกก าลังกายและออกก าลังกายเพิ่มขึ้น หนองแม่นา ได้รับการปรับปรุง1คร้ัง พักผ่อนและออกก าลังกาย

156 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส านักงานอบต.เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มร่ืน ปรับพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    มีการปรับภูมิทัศน์ เกิดความร่มรืน เป็นระเบียบ กองช่าง

หนองแม่นาเป็นถนนสายดอกไม้ เป็นระเบียบ น่ามอง ฯลฯ 1 แห่ง สวยงาม สะอาดตาน่ามอง
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157 ก่อสร้างร้ัวรอบพื้นที่ท าการ อบต. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ พื้นที่รอบที่ท าการ อบต. 2,000,000 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  อบต.มีร้ีวรอบส านักงาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม กองช่าง

หนองแม่นา สวยงาม พื้นที่เป็นสัดสวน หนองแม่นา 1 แห่ง 1 แห่ง มีพื้นที่ชัดเจน เป็นสัดสวน

ชัดเจน 

158 ก่อสร้างป้าย อบต.หนองแม่นา เพื่อเกิดความเป็นระเบียบ ก่อสร้างป้าย ในพื้นที่ อบต. 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีป้าย อบต. เพิ่มขึ้น มีความเป็นระเบียบสวยงาม กองช่าง

สวยงามของสถานที่ราชการ หนองแม่นา 1 แห่ง ของสถานที่ราขการ

159 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เป้นระเบียบสวยงาม ร้ัว ศพด. 1 แห่ง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    ร้ัว ศพด. 1 แห่ง มีความเป็นระเบียบสวยงาม กองช่าง

บ้านหนองแม่นา และป้องอันตรายจากสัตว์หรือ และช่วยป้องกันอันตราย

ส่ิงที่ต่างๆ ไม่ให้เข้าใกล้เด็กได้ ที่จะเกิดกับเด็กเล็กได้

160 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เป้นระเบียบสวยงาม ร้ัว ศพด. 1 แห่ง 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    ร้ัว ศพด. 1 แห่ง มีความเป็นระเบียบสวยงาม กองช่าง

บ้านเสลียงแห้ง3 และป้องอันตรายจากสัตว์หรือ และช่วยป้องกันอันตราย

ส่ิงที่ต่างๆ ไม่ให้เข้าใกล้เด็กได้ ที่จะเกิดกับเด็กเล็กได้

161 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก เพื่อเป็นระเบียบ สวยงามของ ซุ้มประตู 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ซุ้มประตู อบต. สถานที่ราชการมีความ กองช่าง

อบต.หนองแม่นา สถานที่ราชการ 1 แห่ง เป็นระเบียบสวยงาม

162 ก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ท าการ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีที่ โรงจอดรถ 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    โรงจอดรถ 1 แห่ง ประชาชและผุ้มาติดต่อ กองช่าง

อบต.หนองแม่นา จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ ราชการมีที่จอดรถที่สะดวก

และเพียงพอ

163 ปรับปรุงอาคาร อบต. (หลังเก่า) เพื่อปรับปรุงอาคารหลังเก่า อาคาร อบต.หลังเก่า 1 หลัง 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    ปรับปรุงอาคาร หลังเก่า มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น กองช่าง

พร้อมห้องน้ า ให้มีพื้นที่ใช้งานมากยิ่งขึ้น ห้องน้ า 3 ห้อง 1 คร้ัง รองรับภารกิจและการ

รองรับภารกิจและการขยายตัว ขยายตัวขององค์กรได้

ขององค์กร
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164 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ระบบประปา และถังเก็บน้ า 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรังปรุงระบบประปา ประชาชนและผู้มาติดต่อ กองช่าง

และถังเก็บน้ า ที่ท าการ อบต. ประปา และถังเก็บน้ า ให้ใช้งานของ อบต.หนองแม่นา และถังเก็บน้ า ราชการมีน้ าใช้ที่สะอาด

หนองแม่นา ได้ตลอด มีน้ าที่สะอาดไว้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเพียงพอ

ผู้มาติดต่อราชการ

165 ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถาน เพื่อปรับปรุงอนุสรณ์สถานที่ ปรับปรุงอนุสรณ์สถาน 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    มีการปรับปรุงอนุสรณ์ ประชาชนมีขวัญและก าลังใจ กองช่าง

พันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 1 แห่ง สถานอย่างน้อย 1 คร้ัง มีสถานที่ส าคัญไว้เคารพสักการะ

166 ปรับปรุงศาลากายสิทธิ์มณีภาค เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลา จ านวน 1 แห่ง 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนศาลาที่มีการ ศาลามีสภาพที่ดีและ กองช่าง

หมู่ที่ 1 กายสิทธิ์  มณีภาค ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มขึ้นสวยงาม

167 ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามประจ า เพื่อให้ป้อมยามและห้องน้ า ป้อมยาม 1 หลัง 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000    จ านวนป้อมยามที่เพิ่ม หมู่บ้านมีจุดตรวจ รักษา กองช่าง

ต าบลพร้อมปรับปรุงห้องน้ า มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ห้องน้ าสาธาณะ 3 ห้อง ขึ้น ความปลอดภัย

168 ค่าอออกแบบและควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและ วิศวกรผู้รับรองแบบก่อสร้าง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    วิศวกรรับรองแบบ มีแบบที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน ก่อสร้าง 100% มีการรับรองแบบ

นิติบุคคล ตามระเบียบ

169 ก่อสร้างป้ายแหล่งท่องเที่ยวประจ า เพื่อก่อสร้างป้ายตามจุดแหล่ง ป้ายแหล่งท่องเที่ยว เช่น 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    จ านวนป้ายแหล่งท่อง นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง กองช่าง

ต าบลหนองแม่นา ท่องเที่ยวต าบลหนองแม่นา เขาตะเคียนโงะ,ป่าชุมชนมุกโต เที่ยวที่เพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวต าบลหนองแม่นา

ให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น แก่งบางระจัน,โฮมสเตย์ ม.1,6 เพิ่มขึ้นและมีจุดถ่ายรูป

ท่าเรือมาตุลี ศูนย์เรียนรู้ต่างๆฯ ที่สวยงาม น่าสนใจ
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170 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา เคร่ืองกรองน้ าระบบประปา 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    จ านวนเคร่ืองกรองน้ า ประชาชนมีน้ าสะอาด กองช่าง

หมู่บ้าน ที่สะอาด และมีปริมาณที่ จ านวน 5 เคร่ือง ที่เพิ่มขึ้น ไว้อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอส าหรับอุปโภค เพียงพอ

บริโภค

171 ก่อสร้างอาคารโดม เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ส าหรับ อาคารโดม 1 หลัง 3,000,000 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  อาคารโดม อบต.มีพื้นที่ท ากิจกรรม กองช่าง

อบต.หนองแม่นา ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่ท าการ อบต. 1 หลัง สาธารณะประโยชน์ที่

ของต าบลหนองแม่นา สะดวก ปลอดภัยต่อการ

จัดงาน

172 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชสัญจรไปมา ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีการติดต้ังไฟฟ้าส่อง ประชาชนเกิดความปลอด กองช่าง

ตามถนนสายหลัก และจุดเส่ียง ในเวลากลางคืนได้สะดวก ตามถนนสายหลักและจุดเส่ียง สว่างเพิ่มขึ้น ภัยในการเดินทางเวลา

ปลอดภัย ช่วยลดและป้องกัน กลางคืน และเป็นการ

การเกิดอุบัติทางถนน ช่วยป้องกันและลด

การเกิดอุบัติเหตุได้

173 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเส้นหน้า สนง.อบต.หนองแม่นา 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับภูมิทัศน์ มีถนนสายดอกไม้ที่สวย กองช่าง

หมายเลข 2325 เป็นถนน ให้มีความสวยงาม มีต้นไม้ ระยะทาง 1,000 ม. 1 คร้ัง งามท าให้มีนักท่องเที่ยว

สายดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับตลอดสองข้าง เข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น

ทาง เพื่อให้ประชาชนและนัก เป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความงาม ท่องเที่ยวต าบลหนอง

ทางธรรมชาติ แม่นา
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174 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเส้นหน้า สนง.อบต.หนองแม่นา 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    ปรับภูมิทัศน์ มีถนนสายดอกไม้ที่สวย กองช่าง

หมายเลข 2325 เป็นถนน ให้มีความสวยงาม มีต้นไม้ ระยะทาง 1,000 ม. 1 คร้ัง งามท าให้มีนักท่องเที่ยว

สายดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับตลอดสองข้าง เข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น

ทาง เพื่อให้ประชาชนและนัก เป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความงาม ท่องเที่ยวต าบลหนอง

ทางธรรมชาติ แม่นา

175 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีสวนสาธารณะเฉลิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง กองช่าง

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระเกียรติ 1 แห่ง พระเกียรติ 1 แห่ง ในโอกาสมหามงคลพระ

พระราชพิธีบรมราชาภิเศก มหามงคลพระราชพิธีบรม ราชพิธีบรมราชาภิเษก

ราชาภิเษก

176 ปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรงุระบบประปาหอถังสูง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีประปาหอถังสูงเพิ่มขึ้นประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านเสลียงแห้ง 3 1 แห่ง อุปโภคบริโภคสะดวก

และเพียงพอ

177 ก่อสร้างรางระบายน้ ารางวี หมู่ 5 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ระยะทาง 500 ม. 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000    มีรางระบายน้ า 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง ท าให้ กองช่าง

รางวี หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน น้ าระบายได้ดี



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 57

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

2 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

3 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

4 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

5 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

6 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

7 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

8 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

9 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

                        งบประมาณและที่ผ่านมา



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 58

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                                                                                  งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 ขุดลอกสระเก็บน้ า หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    จ านวนคร้ังที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บริโภคและการเกษตรทีเพียงพอลึก 4 เมตร คลองที่เพิ่มขึ้น ปริโภคและท าเกษตร

11 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 1 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

12 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 2 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

13 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 3 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

14 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 4 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

15 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 5 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

16 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 6 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 59

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                                                                            งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 7 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

18 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 8 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

19 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 9 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

20 ขุดสระน้ าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร 400,000    400,000     400,000     400,000     400,000    มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 10 เพื่ออุปโภค บริโภคและท าการ ลึก 4 เมตร 1 แห่ง ใช้ในการอุปโภคบริโภค

เกษตรเพิ่มขึ้น และการเกษตรเพิ่มขึ้น

21 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ม.3 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ ท าฝายชะลอน้ า 6 แห่ง 120,000    120,000     120,000     120,000     120,000    มีฝายชะลอน้ า 6 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในกา กองช่าง

ใช้ท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ท าเกษตรตลอดทั้งปี

22 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา ม.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 300,000    300,000     300,000     300,000     300,000    มีระบบประปาภูเขา ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพื่อการ กองช่าง

อุปโภค บริโภค และท าการเกษตร1แห่ง 1 แห่ง เกษตรและอุปโภคบริโภค

ทีเพียงพอ ที่เพียงพอ

23 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ม. 4 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ ท าฝายชะลอน้ า 2 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีฝายชะลอน้ า 2 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ใช้ท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี กว้าง 20 ม.ยาว50 ม.ลึก3ม. ท าเกษตรตลอดทั้งปี

24 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 1 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 60

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                                                                               งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

25 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 2 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

26 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 3 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

27 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 4 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

28 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 5 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

29 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 6 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

30 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 7 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

31 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 8 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

32 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 9 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

33 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 250,000    250,000     250,000     250,000     250,000    มีบ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า กองช่าง

หมู่ 10 เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

34 ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้าจากคลอง เพื่อให้มีสถานที่และอุปกรณ์ ขนาดอาคาร 3x3 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีโรงสูบน้ าไฟฟ้า 1 แห่งประชาชนมีน้ าเพื่อการ กองช่าง

หมู่ 4 ในการสูบน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์และขยายเขต เกษตรมายิ่งขึ้น

ได้อย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้า



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                                                                   งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

35 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 2,200,000 2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000  มีระบบประปาผิวดิน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง

กลาง หมู่ 9 อุปโภค บริโภค และท าการเกษตร1 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง อุปโภค บริโภค และท า

อย่างเพียงพอ เกษตรเพิ่มขึ้น

36 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 1 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

37 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 2 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

38 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 3 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

39 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 4 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

40 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 5 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

41 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 6 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

42 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 7 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

43 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 8 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

44 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 9 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้



1.2  การสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร แบบ ผ.02
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 62

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                                                                   งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

45 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร เพื่อติดต้ังแผงโซ่ล่าเซลล์ให้กับ แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 150,000    150,000     150,000     150,000     150,000    มีการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ 10 เกษตรกรให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง1 แห่ง 1 แห่ง ทั่วถึงและลดค่าใช้จ่ายได้

46 ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้าจากคลอง เพื่อให้มีสถานที่และอุปกรณ์ ขนาดอาคาร 3x3 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีโรงสูบน้ าไฟฟ้า 1 แห่งประชาชนมีน้ าเพื่อการ กองช่าง

หมู่ 10 ในการสูบน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์และขยายเขต เกษตรมายิ่งขึ้น

ได้อย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้า

47 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อสร้างฝายชะลอน้ าในการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 50 แห่ง 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  มีฝายชะน้ า 50 แห่ง มีน้ าใช้เพื่อเกษตรและ กองช่าง

50 แห่ง เกษตรและอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ต าบลหนองแม่นา อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี

48 โครงการล้างเป่าบ่อบาดาลระบบ เพื่อให้ระบบประปาสามารถ ล้างเป่าบ่อบาดาลระบบประปา 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีการล้างเป่าบ่อบาดาล ระบบประปาสามารถท า กองช่าง

ประปา หมู่ 1-10 ท างานได้อย่างปกติ หมู่ 1-10 ที่ช ารุดเสียหาย ระบบประปา งานได้ตามปกติ

49 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ ฝายน้ าล้นคอนกรีต 1 แห่ง 350,000    350,000     350,000     350,000     350,000    มีฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด กองช่าง

คอนกรีตพร้อมประตูเปิดปิด หมู่ 1 ได้ตลอดทั้งปีและมีประตูเปิดปิดกว่าง 3 ม.ยาว 20 สูง 3 ม. 1 แห่ง ทั้งปี

เป็นระบบ ลาดเอียง 1.2ม.

50 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ ฝายน้ าล้นคอนกรีต 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด กองช่าง

คอนกรีตพร้อมประตูเปิดปิด หมู่ 3 ได้ตลอดทั้งปีและมีประตูเปิดปิดขนาดกว้าง4ม. ยาว 12 ม. 1 แห่ง ทั้งปี

เป็นระบบ สุง4 เมตร ลาดเอียง 1.2 ม.

51 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ ฝายน้ าล้นคอนกรีต 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด กองช่าง

คอนกรีตพร้อมประตูเปิดปิด หมู่ 8 ได้ตลอดทั้งปีและมีประตูเปิดปิดขนาดกว้าง4ม. ยาว 12 ม. 1 แห่ง ทั้งปี

เป็นระบบ สุง4 เมตร ลาดเอียง 1.2 ม.

52 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ ฝายน้ าล้นคอนกรีต 1 แห่ง 200,000    200,000     200,000     200,000     200,000    มีฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ตลอด กองช่าง

คอนกรีตพร้อมประตูเปิดปิด หมู่ 5 ได้ตลอดทั้งปีและมีประตูเปิดปิดขนาดกว้าง4ม. ยาว 12 ม. 1 แห่ง ทั้งปี

เป็นระบบ สุง4 เมตร ลาดเอียง 1.2 ม.


