136
แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลเมืองศิลา อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่มโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภมู ภิ าคลุ่มน้าโขงและอาเซี่ยน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

129 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การคมนาคม
ลูกรัง บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 สัญจรไปมา สะดวก
เขต 3 (โครงการต่อเนื่อง) รวดเร็ว ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง ลาเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านเต่า
นอ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,390.00 ม. หนา 0.10 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
125,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(60/100,000)

บ้านเต่านอ ม.7 มี
ถนน ลูกรังสาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

137
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

130 โครงการขยายเขตประปา
เส้นคลองน้าไปวัดป่าเทพ
นิมิตร บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7
เขต 3 (โครงการต่อเนื่อง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา เส้นคลองน้า
ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี ไปวัดป่าเทพนิมิตร ยาว 424 ม.
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค (ท่อ 2 นิ้ว) (ปี 61 ยาว 164 ม.
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)
160,000

(บาท)

(บาท)

(60/300,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านเต่านอ ม.7
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านบึงอีเฒ่า ม.5
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านท่าแก ม.6 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

, ปี 62 ยาว 260 ม.)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
131 โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล. บ้านบึงอีเฒ่า สาย มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ริมบึงใคร่นุ่น หลังคลอง
ชลประทานสาย 168 หมู่
ที่ 5 เขต 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึง
ใคร่นุ่น หลังคลองชลประทาน
สาย 168 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่
5 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว
134.00 ม. หนา 0.15 ม. (ปี 61
ยาว 43.00 ม. , ปี 62 ยาว
91.00 ม.)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
132 โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล. บ้านท่าแก สายท่า มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
แก ถึง ปากคันโซ่ หมู่ที่ 6
เขต 3 (โครงการต่อเนื่อง)

ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแก
ถึง ปากคันโซ่ บ้านท่าแก หมู่ที่6
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 257
ม. หนา 0.15 ม.

89,900
(60/625,000)

464,000
(60/300,000)

190,200

138
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
133 โครงการก่อสร้าง ถนน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
คสล. บ้านหนองกุง
ซอยหลังหมู่บ้านสายฝน
หมู่ที่ 2 เขต 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)

134 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าชนิดรางยูถนน
กลางบ้านสองฝั่ง (ต่อ
โครงการเดิม) บ้านดงพอง
หมู่ที่ 10 เขต 3
(โครงการต่อเนื่อง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง
หมู่บ้านสายฝน บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
536.00 ม. หนา 0.15 ม. (ปี
61 ยาว 268 ม. , ปี 62 ยาว
268 ม.)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ถนนกลางบ้านทั้งสองฝั่ง (ต่อ
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ โครงการเดิม) บ้านดงพอง หมู่ที่
องถิ่น

10 ขนาดกว้างภายใน 0.37 ม.
ยาว 500 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
(ปี 61 ยาว 209 ม. , ปี 62
ยาว 291 ม.)

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
637,840

(บาท)
637,840

(บาท)

(บาท)

(60/625,200)

637,500
(60/121,000)

887,600

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองกุง ม.2
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านดงพอง ม.10 มี
รางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

139
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
1,000,000

(บาท)
448,000

(บาท)
219,000

(บาท)

200,000

248,000

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
135 โครงการก่อสร้างถนน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
คสล. สายคลอง
ชลประทานห้วยปลาหลาย
สาย 167 บ้านบึงอีเฒ่า
หมู่ที่ 5 เขต 3
(โครงการต่อเนื่อง)

ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง
ชลประทานห้วยปลาหลาย สาย
(59/1,208,000)
167 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 กว้าง
4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา
0.15 ม.(ปี 61 ยาว 420 ม., ปี
62 ยาว188 ม. , ปี 63 ยาว
92 ม.)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
136 โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3
(โครงการต่อเนื่อง)

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ
ล้อม 2 บ้านศิลา หมู่ที่ 18
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว
213.00 ม. หนา 0.15 ม.(ปี 61
ยาว 95 ม. , ปี 62 ยาว 118
ม.)

(60/500,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านบึงอีเฒ่า ม.5
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านศิลา ม.18 มี
ถนน คสล. เพื่อการ
สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น 1
สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

140
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

137 โครการก่อสร้างราง
ระบายน้าชนิดรางยูถนน
พานเมือง ถึงถนนสว่าง
สายชล บ้านศิลา หมู่ที่
18 เขต 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้าชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ถนนพานเมือง ถึงถนนสว่างสาย
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ ชล บ้านศิลาหมู่ที่ 18 ขนาด
องถิ่น

138 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าชนิดรางยู ซอย
อุดม(2ฝั่ง) บ้านศิลา หมู่ที่
28 เขต 3 (โครงการ
ต่อเนื่อง)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้าชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ซอยอุดม( 2 ฝั่ง) บ้านศิลา หมู่ที่
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ 28 ขนาดกว้างภายใน 0.37
องถิ่น

2561

2562

2563

2564

(บาท)
710,500

(บาท)
710,500

(บาท)

(บาท)

(60/239,000)

กว้างภายใน 0.37 ม. ยาว
464.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
(ปี 61 ยาว 232 ม. , ปี 62
ยาว 232 ม.)

ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.55 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

335,500
(60/344,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านศิลา ม.18 มี
รางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านศิลา ม.28 มี
รางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

141
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

139 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล. เขต 3
บ้านหนองหิน จากสาม
แยกบ้านนายสังคม หมื่น
กันยา ถึง สี่แยกบ้านนาย
ทองพูล ด้วงวังหิน หมู่ที่
22 (โครงการต่อเนื่อง)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างวางท่อระบายน้าจาก
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ สามแยกบ้านนายสังคม หมื่น
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ กันยา ถึง สี่แยกบ้านนายทองพูล
องถิ่น

140 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ชนิดรางยู บ้าน
ห้วยชัน ถนนสายข้างวัด
ท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 เขต 3
(โครงการต่อเนื่อง)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ (ชนิดรางยู ฝาปิด คสล.) ถนน
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ สายข้างวัดท่าโพธิ์ ขนาดกว้าง
องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
97,200

(บาท)
107,000

(บาท)

(บาท)

(60/444,000)

ด้วงวังหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่
22 ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว
84.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ปี 61
ยาว 40 ม. , ปี 62 ยาว 44 ม.)

ภายใน 0.37 ม. ยาว 97.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. พร้อมวางท่อ
ขนาด ศก. 0.40 ม. 2 จุดๆละ 6
ท่อน(ปี 61 ยาว 40 ม. , ปี
62 ยาว 57 ม.)

122,000
(60/625,000)

173,850

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองหิน ม.22
มีท่อระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านห้วยชัน ม.4 มี
ท่อระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

142
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

141 โครงการขยายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเต่า
นอ หมู่ที่ 7 เขต 3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า เพื่อ
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน การเกษตร พร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า 1 หม้อ หมุ่ที่ 7 ยาว
383.00 ม.

142 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล. ถนนข้าง
วัดสว่าง ถึงหมู่บ้านธารา
ริน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2
เขต 3

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างอสร้างวางท่อระบายน้า
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ คสล. ถนนข้างวัดสว่าง ถึง
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ หมู่บ้านธาราริน บ้านหนองกุง
องถิ่น

143 โครงการก่อสร้าง ถนนค
สล. สายรอบบ้าน (ซอย
เบญจมาศ) บ้านห้วยชัน
หมู่ที่ 4 เขต 3

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้าง ถนนคสล. สายรอบบ้าน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
(ซอยเบญจมาศ) บ้านห้วยชัน

2561

2562

2563

2564

(บาท)
162,500

(บาท)

(บาท)

(บาท)

710,000
(60/632,000)

หมู่ที่ 2 โดยวางท่อขนาด ศก.
1.00 ม. ยาว 125.00 ม. พร้อม
เทคอนกรีตทับหลังท่อ

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 163.00 ม. หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

303,400
(60/293,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านเต่านอ ม.7 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านหนองกุง ม.2
มีท่อระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านห้วยชัน ม.4
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

143
โครงการ
ที่

144 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟ้า สายบ้านพ่อสวาท
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4
เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า สายบ้าน
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน พ่อสวาท บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียน
145 โครงการก่อสร้างถนน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
คสล. ซอยข้างโรงเรียน
บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง
บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3
4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา
0.15 ม. (โรงเรียนริมพอง)
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล.แยกทาง
146 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.แยกทางเลี่ยง-วัดบ้าน มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
เลี่ยง-วัดบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7
เต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
120.00 ม. หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(60/200,000)

320,000
(60/320,000)

364,800
(60/363,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านห้วยชัน ม.4 มี ประชาชนมีความ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านท่าแก ม.6 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านเต่านอ ม.7 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

144
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

147 โครงการขยายเขตประปา เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา ถนนพานทอง
ถนนพานทองแท้ บ้าน ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี แท้ บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ยาว
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค 1,696.00 ม. (ท่อ 12 นิ้ว)
เต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3

2561

2562

2563

2564

(บาท)
848,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(60/848,000)

และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

148 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ชนิดรางยู เขต
3 บ้านหนองหิน จาก
บ้านพ่อสวน วิชยั ถึง แยก
โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่
8 เขต 3

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ จากบ้านพ่อสวน วิชยั ถึง แยก
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ บ้าน
องถิ่น

149 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล. ซอย
บ้านนางเทียม หงษ์เงิน
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22
เขต 3

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างวางท่อระบายน้าขนาด
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ศก. 40 ม. ยาว 98.00 ม.
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนางเทียม
องถิ่น

976,000
(60/956,800)

หนองหิน หมู่ที่ 8ขนาดกว้าง
ภายใน 0.37 ม. ยาว 320.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

หงษ์เงิน

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

238,200
(60/166,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านเต้านอ ม.7 มี ระบบประปา
ประปาเพิ่มขึ้น 1 สาย ทั่วถึงประชาชนได้
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.8
มีรางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.22
มีท่อระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

145
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
150 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านหนองหิน ซอย มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านนางละมัย โสภาวงษ์
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22
เขต 3

151 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หน้าวัดสวรรค์วนา
ราม บ้านหนองหิน หมู่ที่
22 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นางละมัย โสภาวงษ์ บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 22 กว้าง 4.00 ม. ยาว
60.00 ม. หนา 0.15 ม. (ทิศ
เหนือวัด)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ยกระดับหน้าวัดสวรรค์วนาราม

บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 260.00 ม.
หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
142,800

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(60/160,000)

842,600
(60/795,000)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองหิน ม.22
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.22
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

146
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

152 โครงการขยายเขตประปา
จากบ้านนายทองพูนถึง
บ้านนางบุญเพ็ง คาสิงห์
ป้อง บ้านหนองหิน หมู่ที่
22 เขต 3

เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา จากบ้านนาย
ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี ทองพูนถึงบ้านนางบุญเพ็ง คา
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค สิงห์ป้อง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

153 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยวันสุทะ บ้าน
ศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวันสุ
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ทะ บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1

2561

2562

2563

2564

(บาท)
135,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(60/135,000)

ยาว 300 ม. (ขนาดท่อ PBP 40
มม.) ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคฯ กาหนด

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
195.00 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.5 ม.
ยาว 6.5 ม. หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

600,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองหิน ม.22 ระบบประปา
มีประปาเพิ่มขึ้น 1 ทั่วถึงประชาชนได้
สาย
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

บ้านศิลา ม.1 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมีความ
ปลอดภัยขึ้น

147
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านเลขที่
ซอยบ้านเลขที่ 154 บ้า ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน 154 บ้าศิลา หมู่ที่ 1 ความยาว
ศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3
138.00 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
53,500

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านศิลา ม.1 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

155 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเขียว โสภา
แรงต่า ซอยเขียว โสภา ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ความยาว
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3
150.00 ม.

58,900

บ้านศิลา ม.1 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

156 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า บ้านอ.ประยงค์
คนใหญ่-นางมณี จินดา
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3

42,600

บ้านศิลา ม.1 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านอ.
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน ประยงค์ คนใหญ่-นางมณี
จินดา บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ความ
ยาว 110.00 ม.

148
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

157 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากนานายเกษม
ถึงนายอดิเรก บ้านศิลา
หมู่ที่ 1 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานาย
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
เกษมถึงนายอดิเรก บ้านศิลา

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
158 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยสุนทร จากสี่ มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
แยกถึงคลองชลประทาน
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
160,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
2,100.00 ม.หนา 0.10 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุนทร
จากสี่แยกถึงคลองชลประทาน
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15
ม.(ปี61 ยาว 65 ม. , ปี 62
ยาว 85 ม.)

200,000

159 โครงการขุดลอกลาห้วยศิลา เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ขุดลอกลาห้วยศิลา ขนาดกว้าง
ตาบลศิลา สามารถระบายน้า 12.00 ม. ยาว 8,600.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม.

1,466,400
(60/3,600,200)

258,500

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านศิลา ม.1 มี
ถนนลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านศิลา ม.28 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ตาบลศิลามีระบบ
ระบายน้าสาหรับ
ระบายน้าท่วมขังได้
ดียิ่งขึ้น

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

149
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
160 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนายเฉลียง มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
เฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1
กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00
ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2
กว้าง 3.5 ม. ยาว 670.00
ม. หนา 0.15 ม. (ปี62 ยาว
362 ม. , ปี 63 ยาว 393 ม. ,
ปี 64 ยาว 191 ม. , ปี 65 ยาว
224 ม.)

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
862,000

(บาท)
862,000

(บาท)
400,000 บ้านศิลา ม.1 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

150
โครงการ
ที่

161 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. ซอยเจ็ด (แยก
ขวา) บ้านหนองกุง หมู่ที่
2 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ซอยเจ็ด (แยกขวา) บ้านหนอง
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ กุง หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบาย
องถิ่น

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
408,280

(บาท)

(บาท)

น้า คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.
ยาว 118.00 ม. พร้อมคอนกรีต
หลังท่อ

162 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพี
แสงสว่าง ซอยพีเอสโฮม ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน เอสโฮม บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต
ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3
กาหนด

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

114,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองกุง ม.2 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านหนองกุง ม.2
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

151
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

163 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้การคมนาคม
ซอยตาคนอง บ้านหนอง สัญจรไปมา สะดวก
กุง หมู่ที่ 2 เขต 3
รวดเร็ว ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินถม ซอยตา
คนอง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
83.00 ม. หนา 0.50 ม.
พร้อมทั้งลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง
4.50 ม. ยาว 83.00 ม. หนา
0.10 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
41,000

(บาท)

(บาท)
บ้านหนองกุง ม.2
มีถนน ลูกรังสาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

152
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

164 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. และระบบระบาย
น้า ซอยเจ็ด (แยกซ้าย)
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 เขต
3

เพื่อให้สัญจรและระบบการ
ระบายน้าในหมู่บ้าน และ
ชุมชนดีขึ้น และยังแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขังในทิองถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจ็ด
(แยกซ้าย) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 3.16 ม. ยาว
208.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว
208.00 ม. พร้อมคอนกรีต
หลังท่อ (ปี62 ยาว 69 ม. , ปี
63 ยาว 69 ม. , ปี 64 ยาว 70
ม. )

165 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้า
สว่างทางเข้าหมู่บ้าน
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน หมู่บ้าน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3
จานวน 2 แห่ง

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
312,000

(บาท)
312,000

(บาท)
312,000 บ้านหนองกุง ม.2
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

200,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

บ้านห้วยชัน ม.4 มี ประชาชนมีความ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

153
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

166 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
ลูกรัง สาย 38 แยกซ้าย มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านพ่อสวาทถึงสุดสาย
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต
3

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย 38
แยกซ้ายบ้านพ่อสวาทถึงสุดสาย
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 3.50 ยาว 670.0 ม.
หนา 0.10 ม.

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
167 โครงการก่อสร้างถนน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
คสล. ซอยบ้านร้าง
(ขอนต่ง) บ้านห้วยชัน หมู่
ที่ 4 เขต 3

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
ร้าง (ขอนต่ง) บ้านห้วยชัน หมู่ที่
4 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
657.00 ม. หนา 0.15 ม. และ
ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 2.00
ม. ยาว 382.00 ม. หนา 1.80
ม.(ปี62 ยาว 140 ม. , ปี 63
ยาว 259 ม. , ปี 64 ยาว 258
ม. )

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
47,000

(บาท)

(บาท)

400,000

738,500

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านห้วยชัน ม.4 มี
ถนนดินลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

738,500 บ้านห้วยชัน ม.4 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

154
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

168 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
ลูกรัง สายห้วยชัน-โคกท่า มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต
3
169 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า พร้อมฝาปิด
คสล. ซอยบ้านนางเพ็ญ
มณี (บ้านเลขที่ 42)
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต
3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายห้วย
ชัน - โคกท่า บ้านห้วยชัน หมู่ที่
4 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
820.00 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดราง
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ยูพร้อมฝาปิด คสล.ซอยบ้าน
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ นางเพ็ญมณี (บ้านเลขที่ 42)
องถิ่น

บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้างภายใน 0.20 ม. ยาว
44.00 ม. (รางระบายน้า 2
ข้าง ความยาวข้างละ 22.00ม)
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
93,000

(บาท)

(บาท)

110,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านห้วยชัน ม.4 มี
ถนนดินลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านห้วยชัน ม.4 มี
รางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

155
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หลังคลอง
ชลประทาน บ้านท่าแก
หมู่ที่ 6 เขต 3

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. หลังคลอง
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ชลประทาน บ้านท่าแก หมู่ที่ 6

171 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมรางระบายน้า
จากบ้านผู้ชว่ ยบุญมี
บ้านเลขที่ 41 ถึงสุดซอย
บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3

เพื่อให้การสัญจรดีขึ้นและ
ระบบการระบายน้าใน
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ
องถิ่น

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)

กว้าง 5 .00 ม. ยาว 330.00
ม. หนา 0.15 ม. (ปี 62 ยาว
165 ม., ปี 63 ยาว 165 ม.)

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ผู้ชว่ ยบุญมีบ้านเลขที่ 41 ถึงสุด
ซอย บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ขนาด
กว้าง4 .00เมตร ยาว 47.00 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมรางระบาย
น้า กว้างภายใน 0.37 ม. ยาว
59.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

291,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านท่าแก ม.6 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านท่าแก ม.6 มี
รางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

156
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

172 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า จากโรงเรียน
ไพบูลย์-บ้านเลขที่ 70
(นางวิไลวรรณ) บ้านเต่า
นอ หมู่ที่ 7 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อม
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแสง
สว่าง จากโรงเรียนไพบูลย์ บ้านเลขที่ 70 (นางวิไลวรรณ)
บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตามแบบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด

173 โครงการขยายเขตประปา เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา ซอยชาภูวงษ์
ซอยชาภูวงษ์ บ้านเต่อนอ ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี บ้านเต่อนอ หมู่ท่ี 7 ตามแบบ
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค ประปาส่วนภูมิภาคกาหนด
หมู่ที่ 7 เขต 3
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
532,000

(บาท)

(บาท)

51,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านเต่านอ ม.7 มี ระบบประปา
ประปาเพิ่มขึ้น 1 สาย ทั่วถึงประชาชนได้
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

บ้านเต่านอ ม.7 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

157
โครงการ
ที่

174 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าชนิดรางยูซอย
บ้านนางสุภาพ น้อยวังหิน
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8
เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ซอยบ้านนางสุภาพ น้อยวังหิน
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ขนาด
องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
622,200

(บาท)

(บาท)

กว้างภายใน 0.37 ม. ยาว
204.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
(2 ข้าง)

175 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายไฟฟ้าแรงต่า ซอยบ้านนาง
ซอยบ้านนางสาร กัสนุกา ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน สาร กัสนุกา บ้านหนองหิน หมู่ที่
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสง
8 พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สว่างบ้านหนองหิน หมู่ที่
ความยาว 40 ม. ตามแบบการ
8 เขต 3
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด

28,500

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านบ้านหนองหิน
ม.8 มีรางระบายน้า
ชนิดรางยู เพื่อ
ระบายน้าเพิ่มขึ้น 1
สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.8
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

158
โครงการ
ที่

176 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า ซอยข้างบ้าน
ผู้ใหญ่ บ้านหนองกุง ม.
17 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ซอยข้าง
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน บ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองกุง ม. 17
ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กาหนด

177 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ถนน
แรงต่า ถนนจากท้ายบ้าน ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน จากท้ายบ้านทิศเหนือ-ทางรถไฟ
ทิศเหนือ-ทางรถไฟ บ้าน
บ้านหนองกุง ม. 17
หนองกุง ม. 17 เขต 3

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
24,000

(บาท)

(บาท)

83,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านหนองกุง ม.17 ประชาชนมีความ
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านหนองกุง ม.17 ประชาชนมีความ
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

กองช่าง

159
โครงการ
ที่

178 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า สี่แยกสนาม
กีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน
นหนองกุง หมู่ที่ 17 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ พร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง)
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ สี่แยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน
องถิ่น

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ขนาด
กว้างภายใน 0.37 ม. ยาว
480.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
และวางท่อระบายน้า ขนาด
ศก. 0.40 ม. จานวน 5 ท่อน
และบ่อพัก คสล. ขนาด
0.60x0.60 ม. จานวน 1 บ่อ (
ปี 62 ยาว 120 ม. , ปี 63 ยาว
120 ม. , ปี 64 ยาว 120 , ปี
65 ยาว 120 ม. )

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
380,000

(บาท)
380,000

(บาท)
380,000 บ้านหนองกุง ม.17
มีรางระบายน้า ชนิด
รางยู เพื่อระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

160
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

179 โครงการขยายไหล่ถนน เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
คสล. เส้นไปวัดป่าเทพ มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
นิมิตร บ้านหนองกุง หมู่ที่
17 เขต 3

ก่อสร้างขยายไหลถนน คสล.
เส้นไปวัดป่าเทพนิมิตร ขนาด
กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,408.00
ม. (ความยาวรวมทั้ง 2 ข้าง)
หนา 0.15 ม.(ปี 62 ยาว 704
ม. , ปี 63 ยาว 704 ม.)

180 โครงการก่อสร้างดาด
เพื่อส่งน้าการเกษตรให้กบั
คลองส่งน้า สายบ้านบึงอี เกษตร
เฒ่าถึงสหกรณ์หนองหวาย
บ้านหนองหิน ม.22 เขต 3

ก่อสร้างดาดคลองส่งน้า สาย
บ้านบึงอีเฒ่าถึงสหกรณ์หนอง
หวาย บ้านหนองหิน ม.22
ปากกว้าง 2.00 ม. หนา 0.08 ม.
ยาว 550 ม.(ปี 62 ยาว 409
ม. , ปี 63 ยาว 141 ม.)

ปี 2562.....120.....ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
440,700

(บาท)
440,700

(บาท)

470,400

162,200

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.22 ประชาชนมีน้า
มีคลองส่งน้าสาหรับ เพียงพอในใช้เพื่อ
การเกษตรให้กบั
เกษตร
ประชาชนที่ทา
การเกษตร

กองช่าง

บ้านหนองกุง ม.17
มีถนนลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

161
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2562.....120.....ม.
181 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้
าสาธารณะพร้อม
สาธารณะพร้อมแสงสว่าง ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน แสงสว่าง ซอยนวลปราง บ้าน
ซอยนวลปราง บ้านศิลา
ศิลา หมู่ที่ 28 ยาว 74.00 ม.
หมู่ที่ 28 เขต 3
ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กาหนด
ปี 2562....469.....ม.
182 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้
าแรงต่า ถนนริม
แรงต่าถนนริมห้วยปลา ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน ห้วยปลาหลายเลียบคลอง
หลายเลียบคลอง
ชลประทาน บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่
ชลประทาน บ้านบึงอีเฒ่า
5 (ต่อจากโครงการเดิม) ความ
หมู่ที่ 5 เขต 3
ยาว 770.00 ม. ตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
58,000

(บาท)

(บาท)

310,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านศิลา ม.28 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

บ้านบึงอีเฒ่า ม.5
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

162
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

183 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. จากถนน
กลางบ้าน-ห้วยศิลา บ้าน
เต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ จากถนนกลางบ้าน-ห้วยศิลา
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 โดยวางท่อ
ท้องถิ่น

184 โครงการก่อสร้างยกระดับ เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
ถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ระบายน้า บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 8 เขต 3

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)
2,193,640

(บาท)

ระบายน้า คสล.ขนาด ศก.
0.60 ม. ยาว 634.00 ม.
พร้อมคอนกรีตหลังท่อ

ก่อสร้างยกระดับ ถนนหน้า
โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ บ้าน
หนองหิน หมู่ที่ 8 ถนนลูกรัง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ศก.1.00 ม. ยาว
158.00 ม. พร้อมบ่อพัก

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

831,900

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านเต่านอ ม.7 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

บ้านหนองหิน ม.8
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

163
โครงการ
ที่

185 โครงการขยายเขตประปา
จากเทวาลัยศิวะมหาเทพ
ขอนแก่นไปตามถนนทุ่ง
ดงพอง บ้านดงพอง หมู่ที่
10 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา จากเทวาลัย
ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี ศิวะมหาเทพขอนแก่นไปตาม
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค ถนนทุ่งดงพอง บ้านดงพอง หมู่
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)
532,000

(บาท)

ที่ 10 ความยาว 665.00 ม.
ขนาดท่อ PVC 100 มม. ตาม
แบบการประปาส่วนภูมิภาค
กาหนด

186 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างวางท่อระบายน้าถนน
ระบายน้า ถนนพานเมือง หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ พานเมือง บ้านศิลา หมู่ที่ 18
บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3 ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน โดยวางท่อ ศก. 0.60 ม. 112
ท้องถิ่น
ท่อน บ่อพัก 0.80 จานวน 12
บ่อ พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ

410,000

187 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย
ส่องสว่าง ซอยหน้าวัด
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน หน้าวัด บ้านศิลา หมู่ที่ 18
บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3
จานวน 2 จุด ตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด

26,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านดงพอง ม.10 มี ระบบประปา
ประปาเพิ่มขึ้น 1 สาย ทั่วถึงประชาชนได้
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

บ้านศิลา ม.18 มีท่อ
ระบายน้า ชนิดรางยู
เพื่อระบายน้าเพิ่มขึ้น
1 สาย

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

บ้านศิลา ม.18 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

164
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

188 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย
ส่องสว่าง ซอยบ้านตาไพ ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน บ้านตาไพ บ้านศิลา หมู่ที่ 18
บ้านศิลา หมู่ที่ 18 เขต 3
จานวน 2 จุด ตามแบบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
189 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยบูรพา 2 (ซอย มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บุตรชาดา) บ้านศิลา หมู่ที่
18 เขต 3

190 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนายอาพร
กัสนุกา ถึงทางแยกไป
บ้านศิลา บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 22 เขต 3

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบูรพา 2
(ซอยบุตรชาดา) บ้านศิลา หมู่ที่
18 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 16
ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
นายอาพร กัสนุกา ถึงทางแยก

ไปบ้านศิลา บ้านหนองหิน หมู่ที่
22 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
393.00 ม. หนา 0.15 ม. ( ปี
63 ยาว 186.00 ม. , ปี 64
ยาว 207.00 ม.)

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บ้านศิลา ม.18 มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการใช้ชวี ิตยาม
ค่าคืน

กองช่าง

33,500

บ้านศิลา ม.18 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

442,700

492,700 บ้านหนองหิน ม.22
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)
26,000

(บาท)

165
โครงการ
ที่

191 โครงการก่อสร้งถนน
คสล. ซอยพิกลุ 3 บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 2 เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิกลุ 3
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ขนาด

กว้าง 4.00 ม. ยาว 202.00 ม.
หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
479,000 บ้านหนองกุง ม.2
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

192 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อม
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน หม้อแปลงไฟฟ้า ซอยบ้านร้าง
ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง)
(ขอนต่ง) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3
ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กาหนด

175,000 บ้านห้วยชัน ม.4 มี ประชาชนมีความ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

กองช่าง

193 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยรุ่งอรุณ บ้าน
บึงอีเฒ่า ม.5 เขต 3

209,200 บ้านบึงอีเฒ่า ม.5
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

กองช่าง

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งอรุณ
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านบึงอีเฒ่า ม.5 กว้าง 3.00

ม. ยาว 56.00 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้าในผิวจราจร ท่อ คสล.
ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว
58.00 ม.

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

166
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
194 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. แยกปากคันโซ่ถงึ นา มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
พ่อเสงี่ยม บ้านท่าแก หมู่ที่
6 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. แยกปากคัน
โซ่ถงึ นาพ่อเสงี่ยม บ้านท่าแก
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3 .00เมตร
ยาว 310.00 ม. หนา 0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นลงไปบึง
195 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นลงไปบึงไข่นุ่น มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ไข่นุ่น บ้านท่าแก หมู่ที่ 6
บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 เขต 3
ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว
500.00 ม. หนา 0.10 ม.

196 โครงการขยายเขตประปา
จากซอยหลัง สภ.ย่อย
จากบ้านพ่อเลิศถึงบ้าน
ดาบอาพร ชินเนหันเห
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต
3

เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา จากซอยหลัง
ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี สภ.ย่อย จากบ้านพ่อเลิศถึงบ้าน
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค
ดาบอาพร ชินเนหันเห บ้าน
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

หนองหิน หมู่ที่ 8 ยาว 440.00
ม. (ขนาดท่อ ศก. 1.5 นิ้ว) ตาม
แบบการประปาส่วนภูมิภาค
กาหนด

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
558,000 บ้านท่าแก ม.6 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง
40,000 บ้านท่าแก ม.6 มี
ถนนลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง
132,000 บ้านหนองหิน ม.8
มีประปาเพิ่มขึ้น 1
สาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ระบบประปา
ทั่วถึงประชาชนได้
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

167
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

197 โครงการขยายเขตประปา
ซอยประเสริฐฟาร์มปลา
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 เขต
3

เพื่อขยายเขตประปาให้
ขยายเขตประปา ซอยประเสริฐ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่มี ฟาร์มปลา บ้านหนองหิน หมู่ที่
น้าประปาใช้ ได้ใช้น้าอุปโภค 8ความยาว 350.00 ม. (ขนาด
และบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

198 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า พร้อมบ่อพัก
และเทคอนกรีตทับหลังท่อ
ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจ
มนตรี บ้านหนองหิน หมู่ที่
8 เขต 3

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในทิ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 โดยวาง
องถิ่น

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
105,000 บ้านหนองหิน ม.8
มีประปาเพิ่มขึ้น 1
สาย

ท่อ ศก. 1.5 นิ้ว) ตามแบบการ
ประปาส่วนภูมิภาคกาหนด

ท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3
ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พักและเทคอนกรีตทับหลังท่อ
ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี
ยาว 175.00 ม.

425,300 บ้านหนองหิน ม.8
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระบบประปา
ทั่วถึงประชาชนได้
ใช้น้าในการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

168
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

199 โครงการก่อสร้างยกระดับ เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
ถนน คสล. หน้าวัดบ้าน มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ดงพองพร้อมถมดินเกลี่ย
เรียบ บ้านดงพอง หมู่ที่
10 เขต 3

ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.หน้า
วัดบ้านดงพองพร้อมถมดินเกลี่ย
เรียบ บ้านดงพอง หมู่ที่ 10
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ถมดินเกลี่ยเรียบ 0.50 ม.

200 โครงการก่อสร้างยกระดับ เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
ถนน คสล. ทางเข้า
หมู่บ้านหน้า กศน. บ้าน
ดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3

ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.
ทางเข้าหมู่บ้านหน้า กศน. บ้าน
ดงพอง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง
8.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา
0.15 ม.

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด
201 โครงการก่อสร้างถนน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
คสล. ซอยข้างวัดป่า
ป่า บ้านหนองกุง ม.17 ขนาด
บ้านหนองกุง ม.17 เขต 3
กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00
ม. หนา 0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
361,700 บ้านดงพอง ม.10
มีถนนลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

481,600 บ้านดงพอง ม.10
มีถนนลูกรัง สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

221,400 บ้านหนองกุง ม.17
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

169
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

202 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยย่าเงิน บ้าน
หนองกุง ม.17 เขต 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเงิน
มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านหนองกุง ม.17 ขนาดกว้าง

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป
203 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 1 มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านหนองหิน ม.18 เขต
3

4.00 ม. ยาว 800.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่
ล้อม 1 บ้านหนองหิน ม.18
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 225 ม.
หนา 0.15 ม.

204 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายไฟฟ้าแรงต่า พร้อมไฟฟ้า
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ไฟฟ้าแสงสว่างให้กบั ชุมชน แสงสว่าง จากบ้านนายทองพูน
จากบ้านนายทองพูน ถึง
ถึง บ้านนางบุญเพ็ง สิงห์คาป้อง
บ้านนางบุญเพ็ง สิงห์คา
บ้านหนองหินหมู่ที่ 22 ยาว
ป้อง บ้านหนองหินหมู่ที่
310.00 ม. ตามแบบการไฟฟ้า
22 เขต 3
ส่วนภูมิภาคกาหนด

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
1,904,000 บ้านหนองกุง ม.17
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง
405,000 บ้านหนองหิน ม.18
มีถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

228,000 บ้านหนองหิน ม.22 ประชาชนมีความ
มีไฟฟ้าแสงสว่าง
สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง ในการใช้ชวี ติ ยาม
ค่าคืน

กองช่าง

170
โครงการ
ที่

205 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าชนิดรางยู ซอย
นวลปราง ถึง ถนนสว่าง
สายชล บ้านศิลา หมู่ที่ 28
เขต 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ระบบการระบายน้าใน ก่อสร้างรางระบายน้าชนิดรางยู
หมู่บ้าน และชุมชนดีขึ้น และ ซอยนวลปราง ถึง ถนนสว่าง
ยังแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน สายชล บ้านศิลา หมู่ที่ 28
ท้องถิ่น

กว้างภายใน 0.37 ม. ยาว 300
ม. ลึก 0.55 ม.

เพื่อให้การคมนาคม สัญจรไป ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองอีดู่
206 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยหนองอีดู่ บ้าน มา สะดวก รวดเร็ว ขึ้น
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ขนาดกว้าง
ศิลา หมู่ที่ 28 เขต 3
4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา
0.15 ม.

ตัวชีวัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
915,000 บ้านศิลา ม.28 มีราง
ระบายน้า ชนิดรางยู
เพื่อระบายน้าเพิ่มขึ้น
1 สาย

714,000 บ้านศิลา ม.28 มี
ถนน คสล. สาหรับ
ให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร เพิ่มขึ้น 1
เส้นทาง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระบบการระบาย
น้าดีขึ้นและปัญหา
น้าท่วมขังในชุมชน
ลดลง

กองช่าง

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กองช่าง

