รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมยที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
1 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมี
บานโนนมาลัย หมูที่ 4
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
จากบริเวณหนาบานนายคําฝน
ไดอยางสะดวก

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

โจไธสง ถึงถนน คสล.เสนรอบหมูบาน
2 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโนนมาลัย หมูที่ 4 จากบริเวณ
สี่แยกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
บานโนนมาลัย ถึงบริเวณหนาบาน
นายสําอาง สุขแสนสุข
3 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโนนมาลัย หมูที่ 4 จากบานนายหลอด

ปะโพทิง ถึง สามแยกวัดบานโนนมาลัย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไดอยางสะดวก

250,000

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
400,000
เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไดอยางสะดวก

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
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อบต.
(กองชาง)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
400,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

บานโนนมาลัย หมูที่ 4 จากโรงพยาบาล

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

สงเสริมสุขภาพ ถึง หนาบาน

ไดอยางสะดวก

ที่มีการคมนาคม

นางสินไพบูลย ปกเคทาติ

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการสรางถนน คสล. บานหัวฝาย

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

250,000

250,000

250,000

250,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 5 จากบริเวณสามแยกปากทางเขา ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

วัดอัมพวันถึงบริเวณบาน

ที่มีการคมนาคม

ไดอยางสะดวก

นางมนต เกิดชอ

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

6 โครงการสรางถนน คสล. บานหัวฝาย

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

375,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 5 จากแยกบานนางทองรัตน

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

สุทธะโส ถึง ทางหลวงชนบท

ไดอยางสะดวก

ที่มีการคมนาคม

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
7 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

250,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากบานนายทองใส นามมะทาว ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงสี่แยกถนนลาดยางภายในหมูบาน

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากสวนนางบุญทัน ไปนั้น

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง บานนายลอย แกวปน

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

375,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากบานนายบุญทัน ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

บานนายคูณ ไปพรม

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

10 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

375,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากบานนางสุนันท จารคุณ ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

บานนายลอย แกวปน

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

11 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

500,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากบานนายสมร มุงงาม ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

หนาวัดบานโศกนาค

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

12 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร

500,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากศูนยสาธิตการตลาด ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

สี่แยกบานนายสี ปะนาตัง

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

-69-

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 โครงการกอสรางถนน คสล.บานโศกนาค เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
375,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 6 จากศูนยสาธิตการตลาด ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

สี่แยกบานนางเรียม ไปพรม

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

14 โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูบัว

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

400,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 7 จากสามแยบานนายอุน สวยรูป ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงสามแยกบานนายเอาะ สวยรูป

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

15 โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูบัว

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

350,000

300,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 7 หนาวัดบัวภิรมย ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ศาลาประชาคม

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

16 โครงการกอสรางถนน คสล. บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

250,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 8 จากที่นานายจอย โซซะรัมย

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงที่นานายมั่นคง ดูเรืองรัมย

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร
17 โครงการกอสรางถนน คสล. บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณแยกบานนางเพียบ ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
สลุบพล ถึง ที่นานายลด เดินริบรัมย ไดอยางสะดวก

180,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18 โครงการกอสรางถนน คสล. บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 8 บานนายแวง ชัยสุวรรณ ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

บานนาจินตนา สันฐาน

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

19 โครงการกอสรางถนน คสล. บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

400,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 8 จากบริเวณแยกบานนายโตะ ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ดูชัยรัมย ถึง บานนายละไม ดูเรืองรัมย ไดอยางสะดวก

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
20 โครงการกอสรางถนน คสล. บานตาหล่ํา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 9 จากบริเวณบานนายเดช ดาบรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถึงบริเวณบานนายพิชัย ดีรัมย

400,000

475,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
21 โครงการกอสรางถนน คสล. บานตาหล่ํา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 9 จากบานนายประวิทย เดชารัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถึง บานนางวารินทร เดชารัมย

300,000

300,000

300,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

22 โครงการกอสรางถนน คสล. บานตาหล่ํา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 9 จากบานนายแดง บินรัมย

ถึง บานนางลําไพ กอแกว

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

450,000

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไดอยางสะดวก

450,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23 โครงการกอสรางถนน คสล. บานตาหล่ํา เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
750,000

หมูที่ 9 จากบานนายบรรจบ บุญประชุม ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถึง ลําหวยบานตาหล่ํา

2564
(บาท)
750,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

24 โครงการกอสรางถนน คสล. บานทามวง เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

300,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 10 จากบริเวณสี่แยกนายถัด

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

พิมพนนท ถึง สี่แยกบาน

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

นายดาว พันขาว
25 โครงการกอสรางถนน คสล. บานทามวง เพื่อใหประชาชนไดมี

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

300,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 10 จากบริเวณสี่แยกบาน

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

นางทองสุขถึงบริเวณถนนรอบหมูบาน

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

26 โครงการกอสรางถนนคสล. บานหนอง

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

300,000 350,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หัวชาง หมูที่ 11 จากบริเวณบาน

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

นายเสารถึงบริเวณบานผูชวยอํานาจ

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

27 โครงการกอสรางถนนคสล. บานหนอง

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

หัวชาง หมูที่ 11 จากประปาหมูบาน ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

บานนายทองบล บุตตานนท

300,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

28 โครงการกอสรางถนนคสล. บานโคกกอง เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 13 ทางเขาวัดปาหนองขายาง

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
350,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

29 โครงการกอสรางถนนคสล. บานโคกกอง เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

หมูที่ 13 จากบาน ผอ. สุวิทย ลวนกลา ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงวัดบานโคกกอง

350,000

350,000

350,000

450,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
30 โครงการกอสรางถนนคสล. บานโคกกอง เพื่อใหประชาชนไดมี
500,000
หมูที่ 13 จากบานนายแสวง นาชัย
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึง บานนายบุญทัน ปกกุลนันท
ไดอยางสะดวก
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
31 โครงการกอสรางถนนคสล. บานโศกดู เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 15 จากบริเวณบานนายทองไล ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานนายแสวง
ไดอยางสะดวก

500,000

500,000

200,000

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
32 โครงการกอสรางถนนคสล. บานโศกดู เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 15 จากบริเวณหนาวัดบานโศกดู ถึงถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานนางเขียวหวาน ชมชื่น
ไดอยางสะดวก

350,000

-73-

750,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
33 โครงการกอสรางถนนคสล. บานสามศิลา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 16 จากบริเวณบานนางมนต รุงโรจน ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึง บานนายทอง หงสษา
ไดอยางสะดวก

34 โครงการกอสรางถนนคสล. บานสามศิลา เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

หมูที่ 16 จากบริเวณที่นางบุญโฮม รุงโรจน ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถึง ถนนแอลฟลลติก (ลาดยาง)

625,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
375,000

625,000

625,000

2564
(บาท)

625,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

375,000
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
35 โครงการกอสรางถนนคสล. บานสามศิลา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 16 จากบริเวณที่นางบังอร กึนรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึง บาน พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ไดอยางสะดวก

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
36 โครงการกอสรางถนนคสล. บานสามศิลา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 16 จากบานนายแดง แกวบุตดี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึงบนนายบัวพันธ ประภาเวสัง
ไดอยางสะดวก

250,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
300,000
37 โครงการกอสรางถนนคสล. บานสามศิลา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 16 จากถนนลาดยาง
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถึง บานนายแกว แวนจันลา
ไดอยางสะดวก
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รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
2561
(บาท)
350,000

(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
บานตาหล่ํานอยหมูที่ 17 จากบริเวณ
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานนายบัว เดชารัมยถึงวัดปาธรรมมงคล ไดอยางสะดวก

38 โครงการกอสรางถนนคสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
39 โครงการกอสรางถนนคสล.บานตาหล่ํานอย เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 17จากบานนางคลาย เดชารัมย ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.หินเหล็กไฟ
ไดอยางสะดวก
บานตาหล่ํา

40 โครงการกอสรางถนนคสล.บานตาหล่ํานอย
หมูที่ 17จากบานนายบัว เดชารัมย
ถึง วัดปาธรรมมงคล

200,000

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไดอยางสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตาหล่ํา ถึง บานนายประเสริฐ เดชารัมย ไดอยางสะดวก

41 โครงการซอมแซมถนน คสล.บานตาหล่ํา
หมูที่ 9 จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000 350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
250,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
500,000 500,000 500,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
400,000 400,000 400,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร
42 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนมาลัย เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 4 จากบริเวณสะพานหวยขมิ้นนอย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
ถึงหนองเลิงจบก
ไดอยางสะดวก

147,000

-75-

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร
43 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนมาลัย เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 4 จากบริเวณประปาหมูบาน ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร
หนองเลิงจบก
ไดอยางสะดวก

44 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหัวฝาย เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 5 จากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
ลําหวย

ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
126,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

210,000

1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

กองชาง

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

45 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานคูบัว เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

98,300

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 7จากสวนนายคํานวณ เดชารัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 610 เมตร หนา 0.16 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง สวน นายแสง สีรัมย

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

46 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานคูบัว เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

63,000

หมูที่ 7 จากบริเวณหนาวัดบัวภิรมย ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 320 เมตร หนา0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

หนาบาน นายประโยชน ชื่นรัมย

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร
47 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานคูบัว เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 7 จากถนนแอลฟลลติก (ลาดยาง) ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร

ถึง สระน้ําโรงเรียนบานคูบัว

84,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

48 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานคูบัว เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
30,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 7 จากบานนายบันลือ สวยรูป

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง บานนายภาพ กระแสโสม

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

49 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

168,000

หมูที่ 8 จากบริเวณนานางอูด ชุมจิ้งหรีด

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงที่นา นายธีระ นิโรรัมย

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
50 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณนานายเหลี่ยม เจียมรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
ถึง ที่นา นายบุญมี ดูเรืองรัมย
ไดอยางสะดวก

ถึงที่สวนนายประสิทธิ์ ชุมจิ้งหรีด

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

หมูที่ 8 จากแยกที่นานางทองคํา ศรีธีระประเสริฐ

ถึง ที่นา นายสมพาน คงรีรัมย

196,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

ที่มีการคมนาคม

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

192,000

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร
ไดอยางสะดวก

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
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กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ไดอยางสะดวก

52 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

196,000

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
51 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากแยกบานนายอดิศักดิ์ รองประโคน ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร

กองชาง

สัญจรไปมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร
53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานตาหล่ํา เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 9 จากบานตาหล่ํา ถึง ลําหวย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
ไดอยางสะดวก

2561
(บาท)
147,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
54 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานทามวง เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 10 จากบานนายทอง ถึง ปาสาธารณะ

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

147,000

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ไดอยางสะดวก

ที่มีการคมนาคม

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
55 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานทามวง เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 10 จากที่นางทองออน สงผัด
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 580 เมตร หนา 0.10 เมตร
ถึง ถนนลาดยาง สายทามวง - การะโก ไดอยางสะดวก

56 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานทามวง เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 10 เรียบสองฝงลําหวยที่ขุดลอกใหม

130,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร

420,000

เพิ่มมากขึ้น

420,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 4,000 เมตร หนา0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ไดอยางสะดวก

ที่มีการคมนาคม

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
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กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

57 โครงการเสริมถนนหินคลุก บานทามวง

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
420,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 10 จากที่นายประวัติ ตะคอนรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,500 เมตร หนา0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงแยกถนนลาดยางสายทามวง - การะโก ไดอยางสะดวก

ที่มีการคมนาคม

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
58 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโคกกอง เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

150,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 13 จากบานนายยอด ประเสริญศรี ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง นายยัน กลางพิมาย

ที่มีการคมนาคม

ไดอยางสะดวก

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
59 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโคกกอง เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

150,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 13 จากบานนายเสมียน ชัยสุวรรณ ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงที่นานายสมบูรณ ทองกาล

ที่มีการคมนาคม

ไดอยางสะดวก

กองชาง

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
60 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโศกดู เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

245,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 15 จากถนนแอลฟลลติก (ลาดยาง) ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงที่ดินนายกักกรรฉ วันนู

ที่มีการคมนาคม

ไดอยางสะดวก

สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

61 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานสามศิลา

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
425,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 16 จากบานสามศิลา ถึงเขตเทศบาล ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 3,500 เมตร หนา0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ตําบลหินเหล็กไฟ

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

62 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานหนองเพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

112,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หัวชาง หมูที่ 11 จากบานนายทองบล ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึงที่นายอวม

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

เพื่อใหประชาชนไดมี

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

63 โครงการกอสรางถนนดิน บานหัวฝาย

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

140,000

หมูที่ 5 จากบริวเณประปาหมูบาน ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 390 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

หนองเครือ

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

64 โครงการกอสรางถนนดิน บานหัวฝาย
หมูที่ 5 รอบวัดอัมพวัน บานหัวฝาย

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

42,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 300 เมตร สูง 0.50 เมตร
ไดอยางสะดวก

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

65 โครงการกอสรางถนนดิน บานคูบัว หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร

234,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

จากบริวเณบานนายกาศ คงรีรัมย ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ที่นา นายทรงชาติ แดนราชรัมย

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
66 โครงการกอสรางถนนดิน บานคูบัว หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดมี
จากบริเวณที่นา นายทองพูน คงรีรัมย ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 400 เมตร สูง 1 เมตร

ที่นา นางชม คงรีรัมย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
144,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

67 โครงการกอสรางถนนดิน บานคูบัว หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

175,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

จากสามแยกบานนายเอาะ สวยรูป

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 500 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง ที่นานายสุภาพ คงรีรัมย

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
68 โครงการกอสรางถนนดิน บานคูบัว หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนไดมี
จากแยกนานายคํานวณ เดชารัมย ถึง
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร สูง 1 เมตร

ที่นานายแสง สีรัมย

350,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
69 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณที่นายสด ดาวเรืองรัมยถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 145 เมตร สูง 1 เมตร
ถึงถนนเสนรอบหมูบาน
ไดอยางสะดวก

กองชาง

52,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

กองชาง

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
70 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก
หมูที่ 8 จากบริเวณถนนแอลฟลลติก
(ลาดยาง) ทามวง - การะโก ถึงที่นา
นายสมภาร คงรีรัมย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 800 เมตร สูง 1 เมตร
ไดอยางสะดวก

300,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดผิวจราจรกวาง ๔ เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณที่นานายธีระ นิโรรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 800 เมตร สูง 1 เมตร
ถึงที่นา นายเสนห ดูเรืองรัมย
ไดอยางสะดวก

71 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก

2561
(บาท)

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
72 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณหนาวัดสุทธาราม ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 600 เมตร สูง 1 เมตร
ที่นา นายธีระ นิโรรัมย
ไดอยางสะดวก

ถึง ที่นานายเสียน ชัยสุวรรณ
75 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก
หมูที่ 8 จากที่นานายสมร ปะทารัมย ถึง

ที่นา นายชวง ดูเรืองรัมย

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ
ที่มีการคมนาคม สัญจรไปมา

360,000

ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร สูง 1 เมตร
ไดอยางสะดวก

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
350,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

เพื่อใหประชาชนไดมี

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร สูง 1 เมตร
ไดอยางสะดวก

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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กองชาง

สัญจรไปมา

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ
มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
70,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

เพื่อใหประชาชนไดมี

กองชาง

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
เพื่อใหประชาชนไดมี
หมูที่ 8 จากบริเวณที่นา นายนอม สะโมรัมย ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,000 เมตร สูง 1 เมตร
ที่นา นายหีบ เจียมรัมย
ไดอยางสะดวก

หมูที่ 8 จากที่นายสด ดาวเรืองรัมย

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

342,000

73 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก

74 โครงการกอสรางถนนดิน บานการะโก

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
280,000

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

76 โครงการกอสรางถนนดินบานตาหล่ํา

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

2561
(บาท)
350,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
350,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 9 จากบริเวณบานตาหล่ํา

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,500 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง วัดปาหนองขายาง

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
77 โครงการกอสรางถนนดินบานตาหล่ํา หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดมี
จากบริเวณบานตาหล่ํา ถึงบานผักแวน ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 1,200 เมตร สูง 1 เมตร
ไดอยางสะดวก

300,000

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร
78 โครงการกอสรางถนนดิน ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมี
บานโคกกอง หมูที่ 13
ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 700 เมตร สูง 0.70 เมตร
ไดอยางสะดวก

200,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
270,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชน สะดวกรวดเร็วในการ

ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ
ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

หมูที่ 15 จากบริเวณบานนายถนอม ถึง ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 100 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

บริเวณ บาน จาสิบเอกชํานาญ

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

80 โครงการกอสรางถนนดิน บานตาหล่ํานอย เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

กองชาง

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

เพื่อใหประชาชนไดมี

กองชาง

สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
50,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

79 โครงการกอสรางถนนดิน บานโศกดู

กองชาง

175,000

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

หมูที่ 17 จากวัดปาธรรมมงคล ถึง

ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 500 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ที่ดินนายคูณ ดีราชรัมย

ไดอยางสะดวก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

81 ซอมแซมถนนลาดยาง บานหัวฝาย หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนไดมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕ เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

จากแยกหนาวัดอัมพวัน ถึง แยกหนาบาน ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว ๒๐๐ เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

นางทองรัตน สุทธะโส

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

82 ซอมแซมถนนลาดยาง บานหัวฝาย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดมี

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร

100,000

รอยละหรือจํานวน ประชาชนไดรับความ

จากสามแยกหนาบานนางมนต เกิดชอ ถนนสําหรับใชคมนาคม ยาว 200 เมตร สูง 1 เมตร

ครัวเรือนประชาชนที่ สะดวกรวดเร็วในการ

ถึง หนาบานนายแนน บุญมาก

มีการคมนาคมสะดวก สัญจรไปมา

ไดอยางสะดวก

กองชาง

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

83 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่
บานคูบัว หมูที่ 7
84 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่
บานการะโก หมูที่ 8
85 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่
บานตาหล่ํา หมูที่ 9
86 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่
บานทามวง หมูที่ 10

เพื่อระบายน้ําไดอยาง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

สะดวกปองกันปญหา

ขนาด 0.30 x 0.30 x 800 เมตร

น้ําทวมขัง
เพื่อระบายน้ําไดอยาง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

สะดวกปองกันปญหา
น้ําทวมขัง
เพื่อระบายน้ําไดอยาง

ขนาด 0.30 x 0.30 x 600 เมตร

สะดวกปองกันปญหา
น้ําทวมขัง

ขนาด 0.30 x 0.30 x 500 เมตร

เพื่อระบายน้ําไดอยาง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

สะดวกปองกันปญหา

ขนาด 0.30 x 0.30 x 800 เมตร

400,000

400,000 จํานวนครัวเรือน

น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง
300,000

300,000 จํานวนครัวเรือน

น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

300,000

250,000 จํานวนครัวเรือน

400,000

จํานวนครัวเรือน

กองชาง

น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง

น้ําทวมขัง
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กองชาง

น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง
400,000

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่

เพื่อระบายน้ําไดอยาง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

บานหนองหัวชาง หมูที่ 11

สะดวกปองกันปญหา

ขนาด 0.30 x 0.30 x 400 เมตร

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครัวเรือน

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ
น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง

กองชาง

น้ําทวมขัง
88 กอสรางรางระบายน้ําในเขตพื้นที่
บานโศกดู หมูที่ 15

เพื่อระบายน้ําไดอยาง

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

สะดวกปองกันปญหา

ขนาด 0.30 x 0.30 x 500 เมตร

250,000

250,000

จํานวนครัวเรือน

น้ําระบายไดอยางสะดวก

ที่ใชรองระบายน้ํา ไมทวมขัง

กองชาง

น้ําทวมขัง
89 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานโศกนาค เพื่ออํานวยความสะดวก กวาง 1.80 จํานวน 3 ชอง

หมูที่ 6

ในการสัญจรไปมา

500,000 จํานวนครัวเรือน

ยาว 6 เมตร

ที่มีการคมนาคม

บานตาหล่ํานอย หมูที่ 17

เพื่อเปนแหลงเก็บกักน้ํา จํานวน 1 แหง
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค

91 กอสรางสะพานขามลําหวย บานหัวฝาย เพื่อใหประชาชนสัญจร

หมูที่ 5

ในการสัญจร

กองชาง

สะดวกเพิ่มมากขึ้น

ของประชาชน
90 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายกั้นน้ํา

ประชาชนมีความสะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 25 เมตร

200,000

จํานวนครัวเรือน
ที่มีน้ําใชอยาง
เพียงพอ

1,000,000

ประชาชนมีน้ําเพียงพอในการ
เกษตร และ อุปโภค-บริโภคกองชาง

รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีความสะดวก
ครัวเรือนที่สัญจร ในการสัญจร
กองชาง

ไปมาไดอยางสะดวก

ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น
92 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง

(แอลฟลสติกคอนกรีต)ภายในหมูบาน
บานหัวฝายหมูที่ 5 ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

ระยะทาง 1,500 เมตร
625,000
เพื่อปรับปรุงใหถนน
กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร
อยูในสภาพที่ดี
ประชาชนสัญจรไปมาได
อยางสะดวก
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625,000

625,000

625,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีความสะดวก
ครัวเรือนที่สัญจร ในการสัญจร
กองชาง
ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

93 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง (แอลฟลสตเพืิก่อปรับปรุงใหถนนอยู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงและซอมแซมถนน

งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000 3,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีความสะดวก

คอนกรีต ) สายบานการะโก หมูที่ 8 ถึง ในสภาพที่ดีประชาชน

เชื่อมระหวางหมูบานหมูที่ 8 และ

ครัวเรือนที่สัญจร

บานทามวง หมูที่ 10 ต.หินเหล็กไฟ

มีความสะดวกสบายใน

หมูที่ 10 ระยะทาง 2,000 เมตร

ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

การสัญจรไปมา

กวาง 6 เมตร

94 โครงการซอมแซมถนนภายในพื้นที่ของ เพื่อปรับปรุงใหถนนอยู

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

ในสภาพที่ดีประชาชน
มีความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงและซอมแซมถนน

ในการสัญจร

อบต.
กองชาง
อบจ.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีความสะดวก

ครัวเรือนที่สัญจร

ทุกหมูบานภายในเขตรับผิดชอบ

ในการสัญจร

กองชาง

ไปมาสะดวกเพิ่มขึ้น

ขององคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ

95 โครงการกอสรางอาคารหอประชุมเอนก เพื่อใชในการจัดกิจกรรม จํานวน 1 แหง

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละจํานวน

ประสงค องคการบริหารสวนตําบล

ขององคการบริหาร

กิจกรรมที่อบต.

มีสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม กองชาง

หินเหล็กไฟ

สวนตําบลหินเหล็กไฟ

จัดกิจกรรม

ขององคการบริหารสวน
ตําบลไดอยางเพียงพอ

96 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่

บานโนนมาลัย หมูที่ 4
97 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่

บานหัวฝาย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 1,500 เมตร

150,000

จํานวนครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟาใช และ

ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น
300,000

จํานวนครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟาใช และ

ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 250 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร

บานโศกนาค หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชในการเกษตรอยาง
ทั่วถึง

100

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานคูบัว หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 300 เมตร

101

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานการะโก หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 500 เมตร

102

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานตาหล่ํา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 500 เมตร

103

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานทามวง หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 400 เมตร

104

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานหนองหัวชาง หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 600 เมตร

98 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่

บานโศกนาค หมูที่ 6
99 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครัวเรือน

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟาใช และ

ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น
200,000

100,000

กองชาง

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง
100,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง

200,000

200,000

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง
300,000 จํานวนครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟาใช และ

ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง

180,000
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100,000

100,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง

160,000

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

105

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานโคกกอง หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 600 เมตร

106

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ในเขตพื้นที่
บานโศกดู หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง

ระยะทาง 800 เมตร

107

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในเขต
พื้นที่ อบต.หินเหล็กไฟ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

ทุกหมูบานภายในเขต

ใชอยางทั่วถึง

รับผิดชอบขององคการ

108

109

รวม

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ภายในหมูบาน ทุกหมูบาน
ในเขตพื้นที่อบต.หินเหล็กไฟ

ปรับปรุง/ซอมแซมไฟฟาและโคม
ไฟฟาแสงสวางภายในเขตพื้นที่
อบต.หินเหล็กไฟ
109 โครงการ

บริหารสวนตําบล
- เพื่ออํานวยความสะดวก ทางสาธารณะทุกหมูบาน
ในการสัญจรไปมาของ ภายในเขตรับผิดชอบของ

ประชาชนผูใชถนน

2561
(บาท)
160,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
160,000

2564
(บาท)

300,000

300,000

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง
300,000 จํานวนพื้นที่

ที่ดําเนินการ
500,000

500,000

500,000

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใช และ
ที่มีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง

220,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 จํานวนไฟฟา

สองสวางที่ติดตั้ง

องคการบริหารสวนตําบล

ประชาชนมีไฟฟาใช และ

ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง
- ประชาชนที่สัญจรไปมา
ไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

- เพื่อความปลอดภัยใน

- ชวยลดอุบัติเหตุที่อาจ

ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ทุกหมูบานภายในเขต
อยางทั่วถึง
รับผิดชอบขององคการ

จะเกิดขึ้นในชวงเวลา

-

บริหารสวนตําบล
-

กองชาง

กลางคืน
200,000

200,000

200,000

200,000 จํานวนพื้นที่

ที่ดําเนินการ
16,728,000 18,224,000 17,461,300 13,882,000
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-

ประชาชนมีไฟฟาใชและ

ไดรับความสะดวกมากขึ้น กองชาง
-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

-

