แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 1 ส่งเสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาชายชาดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของตาบลบ่อนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

-จัดสร้างระบบสาธารณูปโภค

100,000

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000 จานวน

-ชายหาดและ

สนง.

สาธารณูปการ

โครงการที่ พื้นที่สาธารณะ ปลัด

- ถนนทางเข้าหาด/ทางเลียบหาด

ดาเนินการ ได้รับการ

-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชายหาด

ปรับปรุง

-จัดจ้างคนเกฌบขยะ

ให้สวยงาม

-จัดทาสวนหย่อม,ทางเท้า
-สร้างห้องน้า,ศาลาพักร้อน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จานวน

- เศรษฐกิจของ

งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ๋

โครงการที่

จ.ประจวบฯ ดีขึ้น

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

- ร่วมกิจกรรมด่านสิงขร -เมียนมาร์แฟร์

ดาเนินการ

- ประชาชนในพื้นที่

การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

-จัดกิจกรรมเทศกาลของดี

มีรายได้มากขึ้น

-สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้

เมืองประจวบคีรีขันธ์

-นักท่องเที่ยวมี

นักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

ความหลากหลาย

-สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

- ฯลฯ

ในการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

- จัดขบวนมหัศจรรย์เมืองสาวอ่าว

-พัฒนาเศรษฐกิจของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สนง.
ปลัด
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ที่

โครงการ

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต.
บ่อนอก
- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลให้
บริการนักท่องเที่ยว

-จัดทาวารสาร/แผ่นพับ/เว็ปไซต์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคูคลอง

-กิจกรรมทาความสะอาดคูคลอง

วิถีเกษตร และประวัตศิ าสตร์

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย
สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิม

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000 จานวน

-บุคคลทั่วไป สนง.
โครงการที่ รู้สถานที่
ปลัด
ดาเนินการ ท่องเที่ยว

-จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดตั้งศูนย์ข้อมมูลฯ
-สนับสนุยงบประมาณ ฯลฯ
-จัดทาป้ายบอกทาง
- จัดทาป้ายทางเข้าหมู่บ้าน/ป้ายชื่อหมู่บ้าน

-

-

50,000

50,000

50,000

จานวน

-มีแหล่งท่องเที่ยวใน

- ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการที่

พื้นที่เกิดขึ้นใหม่

- เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชน

- ป้ายแหล่งท่องเที่ยว

ดาเนินการ

- ประชาชนมีจิตสานึก

รู้จักอนุรักษ์ ดูและรักษาคูคลอง

ฯลฯ

สนง.
ปลัด

ในการอนุรักษ์คุคลอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 พัฒนาศักยภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ของ อบต. ระดับอาเภอ
ข่าวสารของ อบต.
2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก
-เพื่อให้มีสานักงานสาหรับ
ประสงค์ของ อบต.บ่อนอก
บริการประชาชนอย่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 ครั้ง / ปี

2561
(บาท)
18,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000

18,000

18,000

2565
(บาท)
18,000

อาคาร คศล. 2 ชั้น
จานวน 1 หลัง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-เพื่อก่อสร้างห้องน้าสาหรับรองรับผู้เข้า
ร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ ใน อบต.บ่อนอก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนครั้งที่ -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดาเนินการ อบต. ในอาเภอเมือง

10,000,000 จานวน

-มีสานักงานที่

สนง.
ปลัด
กองช่าง

โครงการที่ สามารถรองรับการ

เพียงพอและรองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น

3 โครงการก่อสร้างห้องน้าที่ทาการ
อบต. บ่อนอก

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

ดาเนินการ ปฏิบัตแิ ละบริการ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างห้องน้า
จานวน 1 โครงการ

300,000

569,000

569,000

-

-

จานวนครั้งที่

-มีห้องน้าสาหรับรองรับผู้เข้า

กองช่าง

ดาเนินการ

ร่วมประชุม/กิจกรรมอย่างพอเพียง
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ที่

โครงการ

4 ซ่อมแซมหอประชุม

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงหอประชุม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ซ่อมแซมฝ้า ประตู หน้าต่าง

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

150,000 จานวน

รางน้า และภายในหอประชุม

หน่วยงาน

-หอปนะชุมมีการ

กองช่าง

โครงการที่ ปรับปนรุงที่ดขี ึ้น
ดาเนินการ

5 โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อรับรอง
ประชาชน
6 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่
รัฐบาล กระทรวง หรือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์กาหนดหรือมี
แนวทางให้ อบต. จัดขึ้น
7 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

-เพื่อก่อสร้างศาลาเพื่อรองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการใน อบต.บ่อนอก

ก่อสร้างศาลารับรอง
จานวน 1 โครงการ

200,000
50,000

200,000
50,000

200,000
50,000

200,000
50,000

200,000
50,000

จานวนครั้งที่

-มีศาลารองรับผู้เข้าร่วม

กองช่าง

ดาเนินการ

ประชุม/กิจกรรมอย่างพอเพียง

-เพื่อสนับสนุนโครงการ

-สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่รัฐบาล

กิจกรรมที่รัฐบาล

กระทรวงและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาหนด

สนง.
โครงการที่ ส่วนร่วมและรับรู้ ปลัด

กระทรวงและจังหวัด

หรือมีแนวทางให้ อบต. จัดขึ้น เช่นโครงการ

ดาเนินการ ข้อมูลข่าวสาร ใน

ประจวบคีรีขันธ์กาหนดหรือ

บ้านเทิดไท้ การับเสด็จ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมของ

มีแนวทางให้ อบต. จัดขึ้น

จัดอบรม รณรงค์เรื่องต่างๆ ตามนโยบาย

หน่วยงานภาครัฐ

-เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

-ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

จานวน

จานวน

-ประชาชนมี

-เจ้าหน้าที่มีความรู้ สนง.ปลัด

งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตาบล
บุคคลากรที่เข้า และทักษะในการ กองคลัง
งานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
พนักงานจ้าง ฯลฯ
รับการอบรม ปฏิบัติงานมากขึ้น กองช่าง
8 โครงการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
-เพื่ออุดหนุนงบประมาณ - อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นหรือองรค์กร 50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จานวน -พัฒนาศักยภาพ สนง.
หรือองค์กรเอกชน/กลุ่ม
ให้หน่วยงานอื่นตาม
เอกชน/กลุ่มตามอานาจหน้าที่ เช่น
โครงการที่ ในการปฏิบัติงาน ปลัด
ตามอานาจหน้าที่
อานาจหน้าที่
การชาดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศพด.อ.เมือง
ดาเนินการ ตามอานาจหน้าที่
9 โครงการแผนที่ภาษีและ
-เพื่อให้ อบต.ได้มีข้อมูลและการประมวล
-จัดทาแผนที่ภาษีและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนโครงการ -อบต.สามารถจัดเก็บ กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน
ผลการประเมินภาษีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
ที่ดาเนินการ ภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง

10 โครงการเพิ่มพูนความรูพ้ ัฒนา
ทักษะและพัมนาศักยภาพของ
บุคคลากรใน อบต. บ่อนอก
11 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูท้ ี่สร้างความผูกพันในองค์กร
และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานกู้ชีพกู้ภัย

- เพื่อเพิ่มความรูแ้ ละ
- พนักงานจ้าง
ทักษะในการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล ฯลฯ
ของเจ้าหน้าที่
-เพื่อสร้างความผูกพันใน - พนักงานจ้าง
องค์กรและสร้างแรงจูงใจ พนักงานส่วนตาบล ฯลฯ
ในการทางาน
-เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

ในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

-พนักงานกู้ชีพกู้ภัย

-

-

10,000

10,000

10,000

จานวน

-เจ้าหน้าที่มีความรู้ สนง.ปลัด

บุคลากรที่เข้า และทักษะในการ กองคลัง

รับการอบรม ปฏิบัติงานมากขึ้น กองช่าง

-

-

150,000

150,000

150,000

จานวน

-พนักงานมีความ สนง.

บุคลากรที่เข้า

ผูกพันมากขึ้น ปลัด

รับการอบรม

-

-

100,000

100,000

100,000

จานวนบุคคลากร -เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ
ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สนง.
ปลัด
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ที่

โครงการ

13 จ้างเหมาจัดทาระบบศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web One
Stop Serviec)
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์
-เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ
ราชการทั้งภายนอกและ
ภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

1 โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

79,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หลัก

จานวน -การติดต่อราชการ สนง.
โครงการ ได้รับความสะดวก ปลัด

20,000

20,000

300,000

300,000

300,000

จานวน

16 ก่อสร้าง / ปรับปรุงที่ทาการ
อบต. บ่อนอก

-ประชาชนมาชาระภาษี

มาชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด -ออกจัดเก็บภาษีและทาหนังสือเร่งรัดภาษี

โครงการที่

ภายในระยะเวลาที่กาหนดมากขึ้น

-เพื่อลดปริมาณลูกหนี้ค้างชาระภาษี -จัดกิจกรรมรณรงค์การชาระภาษี

ดาเนินการ

-ปริมาณลูกหนี้คา้ งชาระภาษีลดลง

-ฯลฯ

-เพื่อให้ประชาชน /
นักเรียน /นักศึกษา/
ส่วนราชการได้ใช้บริการ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
-เพื่อพัฒนาระบบสาร
สนเทศและการสื่อสาร
ให้มีความทันสมัย

กองคลัง

-ประชาชนเกิดความ

จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

15 โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร

รับผิดชอบ

สบายมากขึ้น

- เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีหน้าที่ชาระภาษี -จัดทาป้าย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

หน่วยงาน

พอใจในการรับบริการ

-ให้บริการประชาชนเพื่อ ใช้

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

ร้อยละของ -ผู้ใช้บริการ

บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ประชาชน ได้รับข้อมูลและ

-ปรับปรุงระบบโปรแกรม

ที่ได้รับ

นาไปใช้ประโยชน์

- จัดทาเว็ปไซต์

ข้อมูล

ทันต่อข่าวสาร

-ขยายเขตคู่สายโทรศัพท์

ข่าวสาร

ปัจจุบัน

จานวน

-มีสานักงานที่

สนง.
ปลัด

-จัดซือ้ หนังสือพิมพ์ไว้อ่านประจาตาบล

-จัดทาสื่อ ปฎิทิน วารสาร ฯลฯ

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

- เพื่อให้มีสานักงานสาหรับ

- ก่อสร้างอาคารสานักงาน แห่งใหม่

บริการประชาชนอย่างเพียงพอ

- ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร

โครงการที่ สามารถรองรับการ

และรองรับปริมาณงานที่

สานักงาน ที่ทาการ อบต.บ่อนอก

ดาเนินการ การปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

-จัดทาสวนหย่อม

และบริการ

- ถนนคอนกรีตภายในที่ทาการ อบต.

ประชาชนที่เพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ก่อสร้างลานคอนกรีต ฯลฯ

17 โครงการจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์
ภายใน พร้อมเครือ่ งสาขา

- เพื่อสะดวกการติดต่อ

-เครื่องโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์

ราชการทั้งภายนอกและภายใน -เครื่องโทรศัพท์ลูก

-

-

50,000

50,000

50,000

จานวน

-การติต่อ

โครงการ

ราชการได้รับ

-กล่องเหล็กใส่จุดต่อสาย และอุปกรณ์

ความสะดวก

การติดตั้งและสายโทรศัพท์ ฯลฯ

สบายมากขึ้น

สนง.
ปลัด

54]

ที่

โครงการ

18 จ้างเหมาจัดทาระบบศุนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web One
Stop Serviec)
19 ต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.บ่อนอก
(ห้องสานักงานปลัด ห้องกองคลัง
ห้องนายก)
20 ต่อเติมอาคารห้องกองช่าง

21 ติดตั้งกันสาดอาคารกู้ชีพกู้ภัย
22 ค่าบารังรักษา/ซ่อมแซมและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ เครือ่ ใช้สานักงาน
ให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้
23 ติดตั้งกล้องวงจรปิด รอบที่ทาการ
อบต. บ่อนอก
24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

-เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ
ราชการทั้งภายนอกและ
ภายใน

1 โครงการ

-

-เพื่อให้มีสานักงานสาหรับบริการ

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

88,500

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

จานวน -การติดต่อราชการ สนง.
โครงการ ได้รับความสะดวก ปลัด
สบายมากขึ้น

-

205,000

205,000

-

-

-มีสานักงานที่สามารถ

ประชาชนอย่างเพียงพอและรับรอง

โครงการที่

รองรับการปฏิบัติงานและ

ปริมารงานที่เพิ่มขึ้น

ดาเนินการ

บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น

จานวน

-มีสานักงานที่สามารถ

ประชาชนอย่างเพียงพอและรองรับ

โครงการที่

รองรับการปฏิบัติงานและ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ดาเนินการ

บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น

1 โครงการ

-

-เพื่อติดตั้งกันสาดสาหรับ
1 โครงการ
ป้องกันแดดและฝน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง -ค่าบารุงรักา / ซ่อมแซมและปรับปรุง 200,000
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

207,000

26,800

207,000

26,800

-

-

-

-

1 โครงการ

-

จานวนโครงการ

-กู้ชีพมีกันสาด

200,000

200,000

200,000

200,000

-

200,000

200,000

200,000

จานวนครั้งที่ -มีอุปกรณ์ เครื่องใช้

กองช่าง

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

200,000

สนง.ปลัด

ในการบารุง

สานักงานเพียงพอ และ กองคลัง

รักษา

สามารถใช้งานได้ปกติ กองช่าง

จานวนโครงการ

-ทรัพย์สิยของรัฐ สนง.

ที่ดาเนินการ มีความปลอดภัย

-เพื่อให้สานักงานมีวัสดุใช้ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 200,000
อย่างมีประสิทธิภาพ
สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนตซ์

กองช่าง

ที่ดาเนินการ ป้องกันฝนและแดด

เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น รถยนตื ฯลฯ

-เพื่อรักษาทรัพย์สินของรัฐ

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

-เพื่อให้มีสานักงานสาหรับบริการ

หน่วยงาน

จานวน

ปลัด

-มีอุปกรณ์

สนง.ปลัด

ครั้งในการ เครื่องใช้ใน

กองคลัง

ดาเนินการ สานักงานเพียงพอ กองช่าง

เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์

เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา

กับความต้องการ

หรือก้านปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ลาโพง

และสามารถใช้

ผังแสดงวงจรต่างๆ หม้องแปลงไฟฟ้า

งานได้ตามปกติ

ขาตั้งไมโครโฟน เครือ่ งจับสัญญาณดาวเทียม
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญาณดาวเทียม ฯลฯ

25 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ในตาบลบ่อนอก

- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมขอ
ความช่วยเหลือจากประชาชน

- อุดหนุนงบประมาณ

-

-

25,000

25,000

25,000

โครงการ

- ประชาชนได้รับ

ที่ดาเนินการ ความช่วยเหลือ

สนง.
ปลัด

54]

ที่

โครงการ

26 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พื้นที่สาธารณะ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมส่วนรวมของ
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนหมู่บ้าน

-ประชาชนมี

-ปรับพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ที่ได้รับการ สถานที่สาหรับ

-ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์

ก่อสร้าง

จัดกิจกรรม

-ถมที่สาธารระ จัดซื้อที่ดิน ฯลฯ

ปรับปรุง

ต่างๆ

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างรัว้ บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
2 ก่อสร้างกาแพงรอบอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที 1
3 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
4 เทคอนกรีตรอบศาลาหมู่บ้าน
พร้อมก่ออิฐรอบศาลา หมู่ที่ 6
5 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 7
6 หอกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
-เพื่อก่อสร้างรั้วบริเวณอาคาร

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ยาว 100 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ
- มีการก่อสร้างรั้ว

เอนกประสงค์และป้องกันทรัพย์สิน

โครงการที่

บริเวณอาคารเอนก

ส่วนรวมของหมู่บ้าน

ดาเนินการ ประสงค์และรักษาทรัพย์สิน

1 โครงการ

-

-

500,000

500,000

500,000

กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

1 โครงการ

-

-

600,000

600,000

600,000

กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

1 โครงการ

-

-

220,000

220,000

220,000

กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

1 โครงการ

-

-

100,000

100,000

100,000

กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ
8 จัดหาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่10กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

1 โครงการ
จานวน 1 ไร่

-

-

250000
400,000

250000
400,000

250000
400,000

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

-เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

หน่วยงาน

กองช่าง

จานวน

-ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

โครงการ

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

จานวน

-ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

โครงการ

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

จานวน

-ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

โครงการ

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

จานวน

-ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

โครงการ

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

จานวน

-ประชาชสามารถรับรู้ กองช่าง

โครงการ

ข่าวสารได้ดขี ึ้น

จานวน

-ประชาชนมีสถานที่

โครงการ

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

สนง.
ปลัด
54]

ที่

โครงการ

7 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว หมู่ที่ 10
9 ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 10
10 ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10
11 ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้าน
ยุบพริก หมู่ที่ 11
12 ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านหนองบุญยงค์
13 ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 13
จานวน 2 ซอย
(ซอย1 และซอย2)
14 จัดทาป้ายและปักเสาเพื่อดูแลที่
สาธารณประโยชน์ตามหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง
15 ก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

จานวน 1 ไร่ /แปลง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

400,000

2565
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สนง.
1ไร่/แปลง สาหรับเป็นการ ปลัด
จานวน

-มีสถานที่

เรียนรู้ฯ

-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ

1 โครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
-เพื่อติดตั้งเสียงตามสาย
และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ได้ทั่วถึง

1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

ระยะทาง 1,800 เมตร

-

-

-

-

500,000
300,000
300,000
150,000

600,000

500,000
300,000
300,000
150,000

600,000

500,000
300,000
300,000
150,000

600,000

จานวน

-ประชาชสามารถรับรู้ กองช่าง

โครงการ

ข่าวสารได้ดขี ึ้น

จานวน

-ประชาชสามารถรับรู้ กองช่าง

โครงการ

ข่าวสารได้ดขี ึ้น

จานวน

-ประชาชสามารถรับรู้ กองช่าง

โครงการ

ข่าวสารได้ดขี ึ้น

จานวน

ประชาชนสามารถ

โครงการ

รับรู้ได้ดขี ึ้น

กองช่าง

สนง.
โครงการที่ รับทราบข้อมูล ปลัด
จานวน

-ประชาชนได้

ดาเนินการ ข่าวสารได้ทั่วถึง

-ป้องกันและแก้ไขปัญหา ตามหนังสือสาคัญ
การบุกรุกที่สาธารณะ
สาหรับทีห่ ลวง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน

- ที่สาธารณะ

แปลงที่

ไม่ถูกทาลาย

สนง.
ปลัด

-ประชาชนมีสถานที่

กองช่าง

ดาเนินการ

- เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
-ก่อสร้อง/ปรับปรุง ต่อเติม
กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน อาคาร ทุกหมู่บ้าน
-ติดตาข่ายรอบอาคาร
-ติดตั้งพัดลมภายในอาคาร
-ติดตั้งเสาธงหน้าอาคาร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง

สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

-ติดตัง้ ไฟฟ้าภายในอาคารเอนก ฯลฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

16 ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
-เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล -ติดตั้งเสียงตามสาย
หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ ระบบไร้สาย

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)
300,000

-ขยายเขตเสียงตามสายทุกหมู่
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-14
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
หอกระจายข่าว หมุ่ที่ 1- 14
-จัดซื้อเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 1-14
-จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี
-ติดตั้ง/จ้างเหมาเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 -14

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

-ประชาชนสามารถ กองช่าง

ครั้งที่

รับรู้ได้ดขี ึ้น

ดาเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วัตถุประสงค์
-ส่งเสริมพันธุกรรมพืชที่
ส่งเสริมเอกลักษณ์ให้ตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

-พันธุกรรมพืช สนง.

โครงการที่ ในพื้นที่ตาบล

ปลัด

ดาเนินการ บ่อนอกมีการ
พัฒนาขึ้น
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ที่

โครงการ

2 โครงการแก้ไขปัญหาพืชผล
ทางการเกษตรที่ราคาต่าเพื่อนา
มาสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
3 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ่อนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

ประชาชนมี

สนง.

โครงการที่ คุณภาพชีวิต

ปลัด

ดาเนินการ ที่ดีขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวน

ประชาชนมี

สนง.

- อบรมการเพาะเลี้ยงแตนเบียน/ผลิตเชื้อรา

โครงการที่ คุณภาพชีวิต

ปลัด

- อบรมให้ความรูด้ ้านการปลูกยาง/กรีดยาง

ดาเนินการ ที่ดีขึ้น

- อุดหนุนงบประมาณ/อบรมให้ความรู้

- ฝึกอบรมการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ

- สนันสนุนวัสดุอุปกรณ์
- จัดซื้อเครื่องกรองน้าดื่ม ม.11
- จัดซื้อเครื่องกวนสับปะรด ม.11
- ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
- วัสดุการเกษตร หาฟางอัดฟ่อนให้เกษตรกร

- คลังอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง,ฟาง)
- ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์/ฝึกอบรมเกษตรกร

- อบรมให้ความรู้เรื่องบ่อแก๊สชีวภาพ

- อบรมให้ความรู้ (อส.พน.)
- ให้ความรู้ระบบกาจัดของเสียจากฟาร์ม

ฯลฯ

4 ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ตาบลบ่อนอก

- เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่ม - ฝึกอบรมสัมนา ดูงาน
400,000
รายได้ให้แก่ประชาชน
- สนันสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มสตรี
กลุ่มเกษตรกร ,กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มประมง,กลุ่มผู้ปลูกมัน
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด,กลุ่มโคนม โคเนื้อ ฯลฯ

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวน

ประชาชนมี

สนง.

โครงการที่ งานทาและมี

ปลัด

ดาเนินการ รายได้เพิ่ม

มากขึ้น

- สนันสนุนทุนหมุนวียนสาหรับกลุ่มอาชีพ

- สนันสนุนวัสดุอุปกรณ์
- ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู่ว่างงานและประชาชน
- สร้างโฮมสเตย์ ฯลฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 3ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมใต่อต่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า และสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานสร้างเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 พัฒนาศักยภาพการจัดทาผังเมือง
และนาระบบผังเมืองมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ผังมืองแก่บุคคลากรของ อบต.
และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคคลากรท้องถิ่นและ
ปะชาชนทั่วไป
- จัดทาผังเมือง /จัดทา
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- อบต.มีการ
โครงการที่ วางระบบ
ดาเนินการ ผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ
จานวน

สนง.ปลัด
กองข่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประจวบ แสงจันทร์
หมู่ที่ 1
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบชายทะเลหน้าบ้าน
นายปราโมทย์ หมู่ที่ 1
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทาง
เข้าศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ม.1
พร้อมเทพื้นคอนกรีตรอบศาลา

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 60 เมตร
กว้าง 3 เมตร

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

120,000

120,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

120,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 120 เมตร
กว้าง 4 เมตร

290,000

-

-

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

1 โครงการ

-

-

420,000

420,000

420,000

จานวน

-ประชาชนได้

โครงการที่

รับความสะดวก

กองช่าง

ดาเนินการ ในการใช้ถนน
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ที่

โครงการ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้าง
บ้านผู้ใหญ่สนอง หมู่ที่ 1
5 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อเทิดพระเกียรติ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 110 เมตร
กว้าง 4 เมตร
1 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

292,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง

-ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการใช้ถนน

-

-

80,000

80,000

80,000

จานวนโครงการที่ -เพื่อเทิดพระเกียรติ

กองช่าง

ดาเนินการ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเศรษฐี -ทางเข้าบ้าน
นายพยุง หมู่ที่ 2
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายไร่หลวง -ไร่นางเสนาะ
วงจีน หมู่ที่ 2
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังข้างศาลาเอนกประสงค์ ไร่นายทวี วงแหวน หมู่ที่ 2
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายสาเริง -แม่น้ากุยบุรี
หมู่ที่ 2
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นางบุญตา หมู่ที่ 2
11 ก่อสร้างฝายท่อลอดบริเวณบ้าน
นายเจือ หินแก้ว หมู่ที่ 3
12 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตสายหลังโรงเรียน บ้านนายมนู สนธิ หมู่ที่ 3
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายสุเทพ - บ้านผู้ช่วยอุดม หมู่ที่ 3

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 3.50เมตร

-

400,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 330 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

400,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

-

45,000

45,000

45,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ระยะทางยาว 170 เมตร
กว้าง 3 เมตร
1 โครงการ

-

-

310,000

-

-

รับความสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

400,000

400,000

รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ระยะทาง -ประชาชนได้
ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

ระยะทางยาว 400 เมตร
กว้าง 1 เมตร

-

280,000

280,000

280,000

280,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

-

250,000

-

-

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลอง 54 (ต่อ) หมู่ที่ 4
15 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
นาป้าช่วย - คลอง 52 หมู่ที่ 4
16 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตสายหลักบ้านละลอง ม.4
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตสายหลักบ้านละลอง ม.4
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
คันคลอง 54 - ถนนรถไฟ ม.4
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบเหมืองชายทุ่ง หมู่ที่ 4
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลาดยางสายคันคลอง 52 หมู่ที่ 4
21 ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้าน
นางเผิน แตงอุดม หมู่ที่ 5
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
นายมาลัย ไทยสงค์
หมู่ที่ 5
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยลมหวล หมู่ที่ ๕
24 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
ป้าแก่น หมู่ที่ 7
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายดอนซอ ปข. 4020

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 120 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 400 มตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 500 มตร
กว้าง 1 เมตร
ระยะทางยาว 500 มตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 500 มตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 มตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 มตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 250 มตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 3 เมตร

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

400,000

2565
(บาท)
400,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

200,000

200,000

200,000

-

-

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

350,000

350,000

350,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

300,000

300,000

300,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

220,000

220,000

220,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

400,000

400,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

800,000

800,000

800,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

120,000

120,000

-

-

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 900 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 220 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

-

400,000

400,000

400,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

380,000

380,000

380,000

380,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

26 วางท่อลอดจากคลองชลประทาน
บ้านยายสน - สระหลวง หมู่ที่ 7
27 โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตสาย
ซอยข้าง อบต.-คลองชลประทาน ม.7

28 โครงการก่อสร้างถนนสายหินคลุก
ข้างบ้านนายสอิ้ง เจี้ยมดี หมู่ที่ 7
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายหน้าโรงเรียนหว้อกอ
วิทยาลัย - เพชรเกษม หมู่ที่ 7
30 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝาย
น้าล้นหลังบ้านป้าแก่น หมู่ที่ 7
31 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิสด์
หลังบ้านป้าแก่น หมู่ที่ 7
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางลงหาดหว้าขาว หมู่ที่ 7
34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านยายเตี้ย หมู่ที่ 7
35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
ป้าเตี้ย หมู่ที่ 7
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งโกซอย 2 บ้านตาฟุ้ง ม.8
37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายซอย 2 -หนองตาเฒ่า
- คลองชลประทาน หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทางยาว 1,500 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

รับผิดชอบ
หลัก

200,000 ระยะทาง

รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

หน่วยงาน

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

ระยะทางยาว 170 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 250 เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 1,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

ระยะทางยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร
กว้าง 2 เมตร ยาว2 เมตร
จานวน 2 ช่อง
ระยะทางยาว 1,800เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 1,800เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 680 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 6,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

540,000

540,000

540,000

540,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

160,000

160,000

160,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

350,000

350,000

350,000

350,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

500,000

500,000

500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

120,000

120,000

120,000

120,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

-

-

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

400,000

400,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

900,000

900,000

900,000

900,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ทุ่งโกซอย 4 สายบ้านตาเบ้ง หมู่ที่ 8

รับความสะดวกและปลอดภัย

39 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายรพช. - ทุ่งตาแก้ว หมู่ที่ 8
40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยก

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก-บ้านทุ่งบัวทองม.8 รับความสะดวกและปลอดภัย

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายแยก ปข.1027 แยก ทล.4
(กม.ที่ 306.300) - ยุบพริก ม.8
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโก
ซอย 5 หมู่ที่ 8
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสมเสร็จ หมู่ที่ 9
44 โครงการก่อสร้างฝายท่อลอด
ไร่นางสุรินทร์ หมู่ที่ 9
45 ก่อสร้างฝายน้าล้นท่อลอดถนน
สายแยกจากถนน สายหน้า รร. อ่างเก็บน้าหนองปุหลก หมู่ที่ 9
46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนคอนกรีตสายหน้า
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก คลองชลประทาน หมู่ที่ 9
47 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นสาย
ข้างอนามัย - แยกบ้านนายผล
พุ่มพวง หมู่ที่ 9

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 80 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 700 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 580 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 2,300 เมตร
กว้าง 8 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

170,000

170,000

170,000

170,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

200,000

200,000

200,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

11,800,000

11,800,000

11,800,000

11,800,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 800 เมตร

-

-

400,000

-

-

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

250,000

250,000

250,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

400,000

400,000

ระยะทาง -ประชาชนได้

รับความสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 350 เมตร
กว้าง 5 เมตร

-

450,000

650,000

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 5 เมตร

-

-

400,000

400,000

400,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

54]

ที่

โครงการ

48 ก่อสร้างฝายน้าล้นท่อลอดถนน
สายข้างสถานีอนามัย ถนน รพช. 2 จุด หมู่ที่ 9
49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสันอ่าง
เก็บน้าหนองปุหลกและ
ทางระบายน้า หมู่ที่ 9
50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เขาด่าง - ไร่นายสุธีร์ หมู่ที่ 9
51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
รพช.ทางหลวงชนบท - คลองชลฯ
(ซอยบ้านนายร่วม พุ่มไสว) หมู่ 9
52 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหน้า
โรงเรียนบ้านหนองปุหลก (ปูทับ)
53 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองสบู่ ไร่ลุงเกี๋ยน หมู่ที่ 10
54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองสบู่ - ไร่ลุงเกี๋ยน คลองชลฯ ม.10 ซอย 1 ซอย 2
55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายต้นแจ้ง (บ้านลุงเกี๋ยน) หมู่ที่ 10

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายหนองสบู่ หมู่ที่ 10
57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายลุ่มแจง(ข้างโรงงาน) ม.10
58 โครงการก่อสร้างฝ่ายท่อลอดบริเวณ
ลาห้วยบ่อนอกสายลุ่มแจ้ง หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทางยาว 500 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง

รับความสะดวกและปลอดภัย

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

-

270,000

270,000

270,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 400 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 170 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

-

130,000

130,000

130,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

80,000

80,000

80,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 350 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 600 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 950 เมตร
กว้าง 4 เมตร

-

-

621,000

621,000

621,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

250,000

250,000

250,000

250,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

350,000

350,000

350,000

350,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 300 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 400 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร
ฝาย กว้าง 5 เมตร
ยาว 18 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

180,000

180,000

180,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

200,000

200,000

200,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

59 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้าล้นสาย
ต้นแจง (ฝายบ้านลุงเกี๋ยน) หมู่ 10
60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ซอยบ้านนางปิ่น หมู่ที่ 10
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเพชรเกษม - เนินกรวด
(ซอยดาวเรือง) หมู่ที่ 10
62 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ซอยหนองเกตุ หมู่ที่ 10
63 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ซอยบ้านนางเผือก หมู่ที่ 10
64 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ลาห้วยหนองสบู่ หมู่ที่ 10
65 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิสด์
ซอยเจ้แขก หมู่ที่ 10
66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกซอยโพธิ์พัน หมู่ที่ 10
67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายห้วยน้อย หมู่ที่ 10
68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่
นายทองสุข หมู่ที่ 10
69 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
รพช.ทุ่งโก - ยุบพริก หมู่ที่ 11
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพชรเกษม - บ้านนายวิท
ขุนทอง หมู่ที่ 11

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ฝาย กว้าง 5 เมตร
ยาว 18 เมตร
ระยะทางยาว 1,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 4 เมตร

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

480,000

480,000

480,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

700,000

700,000

700,000

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 700 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร
กว้าง 2 เมตร
ยาว 2 เมตร จานวน 2 ช่อง
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 600 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 6,000 เมตร

-

-

160,000

160,000

160,000

ระยะทาง

รับความสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

224,000

224,000

224,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

500,000

500,000

500,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

320,000

320,000

320,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

320,000

320,000

320,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

200,000

200,000

200,000

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

800,000

800,000

800,000 ระยะทาง

รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

-ประชาชนได้

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

ระยะทางยาว 90 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

200,000

-

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

54]

ที่

โครงการ

71 โครงการก่อสร้างถนนสายหินคลุก
สาย รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ที่ 11
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

เหล็กสาย รพช.ทุ่งโก - ยุบพริก ม.11 รับความสะดวกและปลอดภัย

73 ก่อสร้างถนนสายหินคลุกซอย
แม่แพร หมู่ที่ 11
74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายซอยแม่แพร หมู่ที่ 11
75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกซอยฝายน้าล้น หมู่ที่ 11
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยประปา (ต่อ) หมู่ที่ 11
77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ข้างบ้านนายบุญนา สุกสี หมู่ที่ 11
78 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นหลัง
บ้านนายจานงค์ หมู่ที่ 11
79 ก่อสร้างถนนสายคอนกรีตสายหลัก
หมู่บ้านเข็ดกา หมู่ที่ 12
80 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกรพช. หุบจัน หมู่ที่ 12
81 ก่อสร้างถนนลูกรังข้างบ้าน
นายมานพ - หุบจัน หมู่ที่ 12
82 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
หินคลุกสายหลักบ้านเข็ดกา ม.12
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
แยกรพช.ทางเข้าบ้านเข็ดกา ม.12

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 2,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,350 เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 650 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 3,000 เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 2,000 เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 3,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 50 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 135 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 3,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 2,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 80 เมตร
กว้าง 5 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

800,000

800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

800,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

400,000

400,000

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

475,000

475,000

475,000

475,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

450,000

450,000

450,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

690,000

690,000

690,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

960,000

960,000

960,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

400,000

400,000

400,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

420,000

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

390,000

390,000

390,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

800,000

800,000

800,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

110,000

110,000

110,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยก
ถนนสายหลัก - ไร่นายประยุทธ
สีทับทิม หมู่ที่ 12
85 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยก
ถนนสายหลัก -ไร่นายสนั่น
ริดกว้าง หมู่ที่ 12
86 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยก
ศาลา -หุบผึ้ง หมู่ที่ 12
87 โครงการเรียงหินยาแนวสายเข้า
ลาห้วยเข็ดกา หมู่ที่ 12
88 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยก
ทางหลวงชนบท - ไร่ตาไฮ้ หมู่ 12
89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยก
ทางหลวงชนบท - ไร่นายสงวน
เหล่างาม หมู่ที่ 12
90 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกทาง

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

150,000

150,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร

-

-

150,000

150,000

150,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

ระยะทางยาว 800 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 300 เมตร

-

-

256,000

256,000

256,000 ระยะทาง

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

300,000

300,000

300,000 ระยะทาง

รับความสะดวกและปลอดภัย

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 3 เมตร

-

-

240,000

240,000

240,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

240,000

240,000

240,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

หลวงชนบท-สายข้างไร่ตาฟุ้ง หมู่ 12 รับความสะดวกและปลอดภัย
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน -เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
นายอภิวัฒน์-บ้านนางนพรัตน์ ม.13 รับความสะดวกและปลอดภัย

92 ขยายไหล่ถนนคอนกรีตซอย 1
หมู่ที่ 13
93 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน
คอนกรีตซอย 1 หมู่ที่ 13
94 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เลียบฝายน้าล้น หมู่ที่ 13

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 3 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,600 เมตร
กว้าง 1 เมตร
ระยะทางยาว 500 เมตร
กว้าง 1 เมตร
ระยะทางยาว 600 เมตร
กว้าง 5 เมตร

-

-

240,000

240,000

240,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

260,000

-

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

300,000

300,000

300,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

350,000

350,000

350,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

240,000

240,000

240,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่

โครงการ

95 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านนายประสพ หมู่ที่ 13
96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ลงทะเล หมู่ที่ 13
96 ซ่อมแซมคลองไส้ไก่จาก หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งบัวทองห้วยตาเสริม หมู่ 14
98 ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ 64 ซ้าย สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
99 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
คันคลอง 64 ซ้าย หมู่ที่ 14
100 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(ปูทับ) สายทุ่งบัวทอง ยุบพริก หมู่ที่ 14
101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยจันทร์ฉาย หมู่ที่ 14
102 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยแสนสุข หมู่ที่ 14
103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
คันคลอง 64 ซ้าย หมู่ที่ 14
105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยเกษมสุข หมู่ที่ 14
106 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายห้วยถม - คันคลองใหญ่ ม.14

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้ประชาชมีน้าใช้อุปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 350 เมตร
กว้าง 5 เมตร
1 โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

48,000

48,000

2565
(บาท)
48,000

1 โครงการ

-

-

60,000

-

รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว650 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 3,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร

รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

-

ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

400,000

400,000

400,000

-

200,000

200,000

200,000

บริโภค ในการเกษตร และปศุสัตว์
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้

หน่วยงาน

รับความสะดวก

400,000

บริโภค ในการเกษตร และปศุสัตว์
-เพื่อให้ประชาชมีน้าใช้อุปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

-

-

345,000

345,000

200,000

จานวนโครงการ

- ประชาชนมีน้าไว้

ที่ดาเนินการ

ใช้อุปโภค บริโภค

จานวนโครงการ

- ประชาชนมีน้าไว้

ที่ดาเนินการ

ใช้อุปโภค บริโภค

345,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อให้การสัญจรไป - มา ได้
รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาว 1,500 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 650 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 120 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทางยาว 6,000เมตร
กว้าง 5 เมตร

-

-

480,000

480,000

480,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

424,000

424,000

424,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

2,250,000 2,250,000 2,250,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

420,000

420,000

420,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

-

-

3,200,000 3,200,000 3,200,000 ระยะทาง

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

54]

ที่
107

-

โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้า
หรือตามสภาพความเสียหาย
และเหตุจากสาธารณภัยต่างๆ
ในเขตพื้นที่ อบต.

วัตถุประสงค์
-เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

- ถนนทุกสาย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ในหมู่ที่ 1 -14
ตามความยาวของแต่ละ
โครงการหรือตามความ
เสียหายของแต่ละโครงการ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนโครงการ

ที่ดาเนินการ

-ประชาชนได้

กองช่าง

รับความสะดวก

ในการใช้ถนน

ถนนลูกรังสายไร่นางละออง หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายอารมณ์ หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายข้างบ้านผู้ใหญ่สนอง หมู่ที่ 1
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายชวน หมู่ที่ 1
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้าน ร.ต.ชวน หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายไล้ หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายรากแก่น หมู่ที่ 1
ขยายไหล่ทางสายเก้าไร่ หมู่ที่ 1
ซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตสายเก้าไร่ หมู่ที่ 1
ถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศุกร์-สมบูรณ์ หมู่ที่ 1
ซ่อมแซมไหล่ทางคอนกรีตสายเก้าไร่ หมู่ที่ 1
ถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศุกร์-สมบูรณ์ หมู่ที่ 1
ถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศุกร์ - สมบูรณ์ หมู่ที่ 1
ถนนลูกรังสายบ้านนายจาลอง หมู่ที่ 1
ถนนลูกรังสายบ้านนายชวน หมู่ที่ 1
ถนนลูกรังสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 1
ก่อสร้างเส้นชะลอความเร็วหน้าป้อมยาม หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนสายบ้านนายประจวบ - แสงจันทร์ หมู่ที่ 1
ถนนลูกรังสายเลียบชายทะเลฝายคลองล่าง หมู่ที่ 1
ถนนลูกรังสายรากแก่น ปากตะโล้ หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลหน้าบ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายจู หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนสายบ้านนายแจง ผิวเผือด (ต่อ) หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตสายเขื่อน(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 1
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายดารงค์ศักดิ์ หมู่ที่ 2
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ถนนคอนกรีตสายบ้านนายทองดี -หนองโสน หมู่ที่ 2

-

ถนนคอนกรีตสายข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (พร้อมฝังท่อ)
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายสาเริง-บ้านนางบุญตา หมู่ที่ 2
ถนนหินคลุกสายข้างอาคารเอนกประสงค์-ไร่นางปัญญาพร ผุดผ่อง หมู่ที่ 2
ถนนลูกรัง/หินคลุกสายบ้านนายสาเริง-แม่น้ากุยบุรี หมู่ที่ 2
ถนนลูกรัง/หินคลุกสายบ้านนายสมควร หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายสาเริง-บ้านนายมนตรี หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายสาเริง-แม่น้ากุยบุรี (ต่อ) หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตสายข้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมฝังท่อ หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตสายข้างอาคารเอนกประสงค์-บ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 2
ถนนสายหินคลุกสายบ้านนายทองดี หมู่ที่ 2 -ละลอง หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 2 -ละลอง หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายไร่นายสนั่น หมู่ที่ 2 -ละลอง หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายบ้านนายจั๊วะ-เหมือง หมู่ที่ 2
ถนนลูกรังสายบ้านนายจั๊ว หมู่ที่ 2
ถนนหินนคลุกสายบ้านนายกุสล แช่มช้อย หมู่ที่ 2
ถนนหินคลุกสายบ้านนายแม้น -บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ที่ 2
ถนนหินคลุกสายบ้านนายสาเริง-บ้านนายบุญมี หมู่ที่ 2
ถนนหินคลุกหน้าบ้านผู้ใหญ่-บ้านนายสาเริง-บ้านางบุญตา หมู่ที่ 2
ถนนหินคลุกซอยบ้านนางอนงค์ -บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ที่ 2
ขยายไหล่ทางจากทุ่งนาปากตะโล้-เหมืองพร้อมฝังท่อ หมู่ที่2
ปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตสายหลัก (หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 4) หมู่ที่2
ซ่อมแซมทางสายไร่นายจาเนียร วงจีน หมู่ที่ 2
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายมณู วงแหวน บ้านนายประดิษฐ์ ขวัญเมือง หมู่ที่ 2
ถนนคอนกรีตสายทุ่งเศรษฐี -ทางเข้าบ้านนายพยุง หมู่ที่ 2
ถนนลูกรังสายไร่หลวง -หนองแก หมู่ที่ 2
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหลังโรงเรียน -ทางรถไฟ หมู่ที่ 3
ถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยพินิจ หมู่ที่ 3
ถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยเสนีย์ หมู่ที่ 3
ถนนลูกรังสายข้างไร่นายสมจิตร-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างบ้านนายสุเทพ สนธิ -บ้านนายอุดม สายเส็ง หมู่ที่ 3
ถนนหินคลุกสายทางเข้าประปาหมู่บ้าน (ยกระดับ) หมู่ที่ 3
ขยายไหล่ทางสายทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3
ซ่อมแซมถนนสายคอนกรีตสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3
ถนนลูกรังสายหลังวัดอู่ตะเภา หมู่ที่ 3
ถนนลูกรังสายบ้านนายสุเทพ-คลองล้อม พร้อมบล็อคคอนเวิดส์ หมู่ที่ 3
ถนนลูกรังสายบ้านนายโพธิ์ - คลองล้อม พร้อมบล็อคคอนเวิดส์ หมู่ที่ 3
ถนนคอนกรีตสายคันคลอง 54 (ต่อ) หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายคันคลอง 54 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลอง 54 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายคันคลอง 52 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลอง 52 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนสายหน้า ร.ร.บ้านละลอง -คันคลอง 52 หมู่ที่ 4
ถนนสายคอนกรีตบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีตสายป่าช้า หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายป่าช้า หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า หมู่ที่ 4
ถนนหินคลุกสายบ้านผู้ใหญ่ชวน หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่ชวน หมุ่ที่ 4
ถนนลูกรังสายข้างบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีตสายบ้านบังนพ หมู่ที่ 4
ถนนลูกรังซอยเข้าบ้านนายไล้ ต่อแดน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4
ถนนลูกรังสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ประสาน หมู่ที่ 4
ถนนลูกรังสายบ้านผู้ช่วยทินณรงค์ หมู่ที่ 4
ถนนลูกรังซอยหนองแหน หมู่ที่ 4
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตจากละลอง ปากตะโล้ หมุ่ที่ 4
เทดาดคอนกรีตเลียบถนนสายคันคลอง 52 หมู่ที่ 4
ปรับปรุงผิวจราจรสายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 4
ปรับปรุงผิวจราจรซอยนาป้าช่วย หมู่ที่ 4
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงผิวจราจรสายคันคลอง 54 หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน - มะค่าคู่ หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบเหมือง หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมลูกรังสายหนองจิก หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายลูกรังสายนาป้าช่วย - คลอง 52 หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีตซอยนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีตซอยลมหวล หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตสายนายหวา เครือแตง หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายประโยชน์ อุ่นอบ หมู่ท5ี่
ถนนหินคลุกสายบ้านนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตซอยบ้านผู้ช่วยธนา หมู่ที่ 5
ถนนลูกรังสายบ้านลุงเล็ก แตงอุดม หมู่ท5ี่
ถนนลูกรังสายบ้านนายทองหล่อ คงมั่น หมู่ที่ 5
ถนนลูกรังข้างบ้านนายสมนึก จันทร์น้อย หมู่ที่ 5
ถนนลูกรังสายไร่นางสาเภา แตงอุดม หมู่ที่ 5
ถนนลูกรังรอบที่สาธารณะจากบ่อขยะ-หน้าอาคาร หมู่ที่ 5
ถนนลูกรังสายบ้านางเผิน แตงอุดม หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสมบัตฟิ าร์ม หมู่ที่ 5
ขยายถนนคอนกรีตสายคลองเก่า - ละลอง หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางสอน จงรักษ์ หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลูกรังซอยวิเชียร หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตซอยนายอานวย หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางเซี้ยม หมู่ที่ 5
ขยายไหล่ทางคอนถนนกรีตสานหน้าอนามัย-ละลอง หมู่ที่ 5
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายสมนึก จันทร์น้อย หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยลมหวล หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยทองสุข หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายอานวย หมู่ที่ 5
ถนนหินคลุกสายบ้านนางเผิน แตงอุดม (ต่อ) หมู่ที่ 5
วางท่อระบายน้าสามแยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
วางท่อระบายน้า พีวีซี บริเวณถนนคอนกรีตสายซอยลงทะเล หมู่ที่ 6
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

วางท่อระบายน้าจากบ้าน น.ส.ขวัญยืน - คลอง หมู่ที่ 6
ถนนหินคลุกซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ที่ 6
ถนนหินคลุกบดอัดซอยบ้านลุงหมา หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอย 8 มหาศาล หมู่ที่ 6
ถนนหินคลุกซอย 8 มหาศาล หมู่ที่ 6
ขยายไหล่ทางซอย 8 มหาศาล หมู่ที่ 6
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแยกเพชรเกษม - หาดหว้าขาว หมู่ที่ 6,7
ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.สายครัวชมวาฬ หมู่ที่ 6
ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านนางดวงพร หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยนางวาสนา เปรมปรีดิ์ หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตสายเลียบชายคลอง หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายลาพูน หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านลุงหมา หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตสายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางดวงพร หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางไพรินทร์ หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตสายบ้านครูมงคล - วัดบ่อนอก หมู่ที่ 6
ถนนคอนกรีตซอย 2 หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบชายคลอง หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางหริ่ม หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบชายคลองบ้านตาเชื่อม -ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6
ถนนลูกรังทางเข้าสถานีรถไฟเก่า - บ้านครูมงคล หมู่ที่ 6
ถนนลูกรังจากบ้านฝรั่ง-ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6
ถนนลูกรังทางเข้าบ้านายนิล อยู่สุข หมู่ที่ 6
ถนนลูกรังสายข้างบ้านนายจันทร์ ทาทอง หมู่ที่ 6
ขยายไหล่ทางคอนกรีตทางเข้าวัดบ่อนอก หมุ่ที่ 6
ขยายไหล่ทางซอยดวงพร หมู่ที่ 6
ถนนลูกรังสายเลียบชายคลองหลังบ้านนายลาพูน - บ้านนายผึ้ง หมู่ที่ 6
ถนนหินคลุก/คอนกรีตดอนซอ ซอย 1 หมู่ที่ 7

54]

ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ถนนหินคลุก/คอนกรีตดอนซอ ซอย 2 หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนางลาใย หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตซอยบ้านป้าใย หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตทางลงหาดหว้าขาว หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตจากสถานี -สระหลวง หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตซอยมะกอก หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายข้าง อบต. หมู่ที่ 7
ยกระดับถนนคอนกรีต/หินคลุก สายหน้าบ้านผู้ช่วยประสิทธิ์ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายหน้า ร.ร.หว้ากอ- รพ.กุยบุรี หมู่ที่ 7 พร้อมฝังท่อ หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกสายทางลงหาดหว้าขาว หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกสายสายเพชรเกษม - ฝายหน้าบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกชุกแก หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนสายข้างบ้านนายสอิ้ง เจียมดี หมู่ที่ 7
ก่อสร้างทางสายข้างโรงพักดอนซอ หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกสายบ้านนางบุญลาภ ไฮ้คง-บ้านยายเมียด
(หลัง อบต -เพชรเษม) พร้อมฝังท่อ หมู่ที่ 7
ถนนหอนคลุกซอยบ้านนายวิง เชื่อมต่อคอนกรีต หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังซอยโรงพัก หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางลาใย วงศ์ศศิธร หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังเขตบ่อนอก-กุยบุรี (โรงมะพร้าว) หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายชุกกระทุ่ม หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกสายบ้านนายประทัง สุกปลั้นง หมู่ที่ 7
ถนนลูกรัง / หินคลุก สายชุกกระทัต หมู่ที่ 7
ถนนลูกรัง /หินคลุก สายหลัง อบต.-แยกไร่นายปรีชา เปรมปรีดิ์ หมู่ที่ 7
ถนนลูกรัง / หินคลุก สายซอยพิเศษ(ข้างโรงพัก) หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังปลายคลองชลประทานคอกช้าง-ถนนหน้า ร.รหว้ากอฯ หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างบ้านตาชื้น ชุกกระทุ่ม หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายหนองคาง-ดอนซอ หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายบ้านป้าเมียด - อบต. หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายแยกบ่อนอก-ทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 7

54]

ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ถนนลูกรังสายเพชรเกษม-บ้านป้าใย หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญลาภ ไฮ้คง หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางบุญลาภ ไฮ้คง หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางบุญลาถ ไฮ้คง หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านนายชิ้น หมอยา -หลังบ้านนายจรัส หอมกลิ่น หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายบ้านนางละเมียด-อบต หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายบ้านป้าแก่น หมู่ที่ 7
ถนนหินคลุกสายบ้านป้าแก่น หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายบ้านป้าแก่น-หลัง อบต. หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายบ้านป้าเตี้ย-หนองคาง หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังซอยดอนมะกอก หมู่ที่ 7
ถนนลาดยางทางลงหาดหว้าขาว หมู่ที่ 7
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายแยกเพชรเกษม - บ้านนายประดิษฐ์ อยู่สุข หมู่ที่ 7
ปรับปรุงผิวจราจรดอนซอ ซอน 1 หมู่ที่ 7
ถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ -ปลายคลองชลประทาน หมู่ที่ 7
วางท่อระบายน้าดอนซอ ซอย หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายบ้านป้าแก้ว หมู่ที่ 7
ซ่อมถนนหินคลุกสายบ้านป้าแก้ว หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพชรเกษม-ท่าแสมดา หมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพชรเกษม - บ้านป้าใย หมู่ที่ 7
ปรัยปรุงถนนลูกรังสายท่าแสมดา-ดอนมะกอก หมู่ที่ 7
ปรับปรุงถนนทางลงหาดหว้าขาว หมู่ที่ 7
วางท่อลอดถนนคอนกรีตสายบ่อนอกปากคลองเกลียวย
สี่แยกบ้านยายรอด(เพิ่มขนาดท่อ) หมู่ที่ 7
วางท่อลอดถนนซอยดอนซอ ซอย 1 (บ้านยายเหร่) หมู่ที่ 7
ถนนคอนกรีตสายทุ่งโก ซอย 5 หมู่ที่ 8
ถนนคอนกรีตซอยบ้านนายยุ้น หมู่ที่ 8
ขยายไหล่ทางคอนกรีตสายทุ่งโก ซอย 4 หมู่ที่ 8
ถนนคอนกรีตสายทุ่งโก วอย 2 หมู่ที่ 8
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายฟุ้ง หมู่ที่ 8
ถนนคอนกรีตสายไร่ยายผาด หมู่ที่ 8
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ถนนคอนกรีตสายบ้านสารวัตสุรพล หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายบ้านยายผาด หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายบ้านยายแต๋ว ซอย 2 หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายสระ 15 ไร่ หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 8
ถนนคอนดรีตสายทุ่งโก ซอย 2 บ้านตาฟุ้ง หมู่ที่ 8
ถนนคอนเชกรีตสายทุ่งโก ซอย 4 สายบ้านตาเบ้ง หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายทุ่งโก ซอย 2 - แยกไร่นายเสงี่ยม หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายทุ่งโก ซอย 2 คันคลองหนองตาเฒ่า หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายแยกไร่นายเสงี่ยม - คันคลอง หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกสายบ้านสารวัตรสุรพล หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายหนองขาม-คันคลอง หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายหลังตลาด - เขาหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายแยกคันคลอง-หนองเกตุ หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนสายลูกรังสายหนองตาเฒ่า-ทุ่งข้าวต้ม หมู่ที่ 8
ซ่อมแวมถนนหินคลุกสายหนองตาเฒ่า - ทุ่งข้าวต้ม หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายแยกตาโน้ม-ฝายน้าล้น หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน-หนองตาแก้ว หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกสายไร่นางสุภาพ หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกสายบ้านยายดา-คันคลอง หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกบนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายไร่นายสงวน-คันคลอง หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกซอยบ้านยายฟุ้ง หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกซอยคันคลอง-บ้านนายยุ้น หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่ ผญ.สมเกียรติ - คลองด้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตาเฒ่า - หมู่ที่ 1 อ่าวน้อย หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลอง-หนองตาแก้ว หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางประเทือง แก้วทับทิม หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งโก ซอย 2 หนองตาเฒ่า หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมลูกรังสายสระ 15 ไร่ - คันคลองหนองแก หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งโกซอย 2 -แยกไร่ตาโน้ม หมู่ที่ 8
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ถนนลูกรังสายเพชรเกษม-ศาลาชิด หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ที่ 8
วางท่อระบายน้าเลียบถนน คสล.สายทุ่งโก ซอย 4 หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกสายทุ่งโก ซอย 2 หมู่ที่ 8
ถนนหินคลุกสายทุ่งโก ซอย 2 แยกทุ่งมาศ หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมสายทุ่งโกซอย 2 และซอย4 หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังทางหลวงชนบท -หนองตาแก้ว หมู่ที่ 8
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายทุ่งข้าวต้ม หมู่ที่ 8
ถนนคอนกรีตสาย รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ที่ 8
ซ่อแซมถนนลูกรังสายทางแยกทางหลวง -บ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายบ้านนายสมศักดิ์ จันทร์เชื้อแถว หมาที่ 8
ถนนลูกรังสายแยกหลังโรงเรียน-ไร่นายยงยุทธ หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายแยกโรงเรียน-บ้านายราเพย หมู่ที่ 8
ถนนลูกรังสายข้างอนามัย - รพช. หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายข้างฝายจาก รพช.-บ้านนางโป่ง หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังซอยบ้านนายผล พุ่มพวง หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายเข็ดกา-บ้านนายวันชัย พัฒนวงค์ หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายบ้านนางพร -ไร่นายสุธีร์ หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังจากหนองปุหลก-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9
ถนนหินคลุกหลังดรงเรียนบ้านหนองปุหลก-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังแยกจากหลังอ่างเก็บน้า-บ้านนายณรงค์ กระทุ่มแก้ว หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายแป๊ะเตี๊ยวเข้าเขาน้อย หมู่ที่9
ถนนหินคลุกสายแยก รพช.-หน้าเขาด่าง หมู่ที่ 9
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท-แป๊ะเตี่ยว หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายทางลัดบ้านยุบพริก-บ้านหนองปุหลก หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายหนองปุหลก-ทุ่งยาว หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายหน้าโรงเรียน-อ่ายเก็บน้าหนองปุหลก หมุ่ที่ 9
ถนนลูกรังแยก รพช.-เขาด่าง หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังสายเข็ดกา-เขาด่าง หมู่ที่ 9
ถนนลูกรังซอยหนองหอย-บ้านยุบพริก หมู่ที่ 9
ถนนหินคลุกหลังอ่างเก็บน้า-บ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 9
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- ถนนลูกรังแยกถนนคอนกรีตสายหน้าโรงเรียน-บ้านนายอุทัน หมู่ที่ 9
- ถนนหินคลุกสายหน้าโรงเรียน - คันคลอง หมู่ที่ 9
- ก่อสร้างฝายน้าล้นท่อลอดถนนสายแยกจากถนน
สายหน้าโรงเรียน-อ่างเก็บน้าหนองปุหลก 1 จุด หมู่ที่ 9
- ถนนลูกรังสาย รพช.-คันคลองชลประทาน
(บ้านนายร่วม พุ่ไสว) หมู่ที่ 9
- ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหน้าโรงเรียน-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9
- ถนนคอนกรีตสายหนองสมเสร็จ หมู่ที่ 9
- ถนนคอนกรีตสายพระอาทิตย์ หมู่ที่ 9
- ถนนคอนกรีตจากบ้านผู้ใหญ่นงค์-บ้านป้าพร หมู่ที่ 9
- ท่อลอดถนนลูกรังแยกหลังเขื่อน -บ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 9
- ท่อลอดถนนลูกรังแยกซอยนายผล -พุ่มพวง หมู่ที่ 9
- ท่อลอดถนนลูกรังสายทางลัดบ้านยุบพริก-บ้านหนองปุหลก หมู่ที่ 9
- ท่อลอดบริเวณร่างสุรินทร์ จันทร์เชื้อแถว หมุ่ที่ 9
- วางท่อระบายน้าสาย รพช.เลียบทางหลาวงชนบท หมู่ที่ 9
- ซ่อมถนนลูกรังสายคลองชลประทาน-อ่างเก็บน้า หมู่ที่ 9
- ท่อลอดบริเวณไร่นางสุรินทร์ จันทร์เชื้อแถว หมู่ที่ 9
- วางท่อลอดหลังอ่างเก็บน้า หมู่ที่ 9
- วางท่อระบายน้าสายเลียบทางหลวงชนบท รพช.-ทางแยกบ้านเข็ดกา หมู่ที่ 9
- ถนนลูกรังสายไร่นางลาภ หมู่ที่ 10
- ถนนลูกรังซอยตาบัว หมู่ที่ 10
- ถนนลูกรังปลายคลอง 61 หมู่ที่ 10
- ถนนหินคลุกซอยลุ่มแจง หมู่ที่ 10
- ถนนหินซอกซอยหนองสบู2่ หมุ่ที่ 10
- ถนนหินคลุกสายบ้านนางเนียม หมู่ที่ 10
- ถนนลูกรังสายบ้านนางเนียม (พร้อมฝังท่อ) หมู่ที่ 10
- ถนนหินคลุกสายศาลเจ้า หมู่ที่ 10
- ถนนหินคลุกสายห้วยน้อย หมู่ที่ 10
- ถนนลูกรังสายบ้านนายปรสงค์ (หนองอีงัว) หมู่ที่ 10
- ถนนหินคลุกสายบ้านนายสาราญ หมู่ที่ 10
- ถนนลูกรังสายหนองสบู-่ ไร่ลุงเกี๋ยน หมุ่ที่ 10
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ถนนหินคลุกสายบ้านนายบุยส่ง เปรมปรีดิ์ หมู่ที่ 10
ถนนลูกรังสายโพธิ์พัน หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกซอยบ้านนางพวง ศิลปี หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกซอยหนองห้าง หมู่ที่ 10.
ถนนลูกรังซอยหนองห้าง หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกสายบ้านนางส่วน เปรมปรีดิ์ หมู่ที่ 10
ถนนลูกรังสายบ้านนางส่วน เปรมปรีดิ์ หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกซอยเจ้แขก หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกซอยดาวเรือง หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยดาวเรือง หมู่ที่ 10
ถนนคอนกรีตซอยดาวเรือง-คลองใหญ่ หมุ่ที่ 10
ก่อสร้างถนนหินคลุกแยกคันคลองคอกช้าง-ทางเชื่อม หมู่ที่ 5 กุยบุรี
ถนนลูกรังสายแผงโซล่าเซลล์ - สะพาน 2 หมู่ที่ 10
ถนนคอนกรีตแยกถนนเพชรเกษม-เนินกรวด หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประชิต เกาะเกตุ หมู่ที่ 10
ซ่อมถนนสายบ้านนายสืบ ใหญ่ยิ่ง หมู่ที่ 10
ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยเจ้แขก หมู่ท1ี่ 0
ปรับปรุงทางเข้าบ้านนายนิ่ม ละมุดไทย หมู่ที่ 10
วางท่อลอดซอยเจ้แขก หมู่ที่ 10
ฝังท่อลอดบ้านนางเนียม (ขนาดท่อ 50 ซ.ม.) หมู่ที่ 10
ฝายท่อลอดซอยเจ้แขก หมู่ที่ 10
ฝายท่อลอดซอยลุ่มแจง หมู่ที่ 10
ฝายท่อลอดซอยหนองสบู่ หมู่ที่ 10
ฝังท่อจากคลองใหญ่ลงห้วย หมู่ที่ 10
ท่อลอดพร้อมดาดคอนกรีตซอยประปาหนองแก หมู่ที่ 10
ถนนหินคลุกซอยต้นตาล หมู่ที่ 10
ถนนลูกรังสายบ้านลุงเจือ หมู่ที่ 10
ถนนคอนกรีตสายแยกทางหลวง-บ้านนายวิทย์ ขุนทอง หมู่ที่ 11
ถนนหินคลุกซอยแม่พร หมู่ที่ 11
ถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท-ฝายน้าล้นบ้านยุบพริก หมู่ที่ 11
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ขยายเขตสะพานข้ามคลองเส้นทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11
ถนนลูกรังสายแยกคลองชลประทาน-ดอนลาว หมู่ที่ 11
ถนนลูกรังแยก รพช.-ชุมชนตาช่วย หมู่ที่ 11
ถนนลูกรังสายบ่อนอก-หนองยายเอม - ทุ่งยาว หมู่ที่ 11
ถนนลาดยางจากหน้าโรงเรียน- รพช.-หนองยายเอม หมู่ที่ 11
ถนนลูกรังสายแยก รพช.-หนองหูช้าง หมู่ที่ 11
ถนนลาดยางสายทุ่งโก - ยุบพริก หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ที่ 11
ถนนหินคลุกสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายซอยประปา หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายซอยประปา หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองยายเอม-ทุ่งยาว หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช.-บ้านนายชวน หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช.-บ้านนางเนย หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช. -ไร่นายอุดม หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก รพช. - บ้านนายจานงค์ หมู่ที่ 11
ซ่อมแซมลูกรังสายทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ 11
ซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปฝายยุบพริก หมู่ที่ 11
ถนนหินคลุกบ้านนายจานงค์ หมู่ที่ 11
ซ่อมถนนข้ามห้วยยุบพริก (ฝายลอดท่อ) หมู่ที่ 11
ขยายสะพานข้ามคลองสายทางหลวงชบนท หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายแยกทางหลวง-บ้านนายวิทย์ ขุนทอง หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก หมู่ท1ี่ 1
ถนนลูกรังสายยุบพริก-บ้านนายจานงค์ หุ่นเก่า หมู่ที่ 11
ก่อสร้างดาดคอนกรีตจากคลองไส้ไก่-สระประปา หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย รพช.ทุ่งโก-ยุบพริก-ฝายน้าล้น
บ้านยุบพริก หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย รพช.-เข้าซอยแม่พร หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย รพช.เข้าบ้านนายจานงค์ หมู่ที่ 11
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองใหญ่-คลองชลประทาน หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย รพช.เข้าไร่ผู้ช่วยอุดม หมู่ที่ 11
ถนนคอนกรีตสายหลักหมู่บ้านเข็ดกา หมู่ที่ 12
ถรนนลูกรังแยก รพช.-หุบจัน หมู่ที่ 12
ถนนลูกรังข้างลบ้านนายมานพ-หุบจัน หมู่ที่ 12
ถนนแยก รพช.หนองตาอยู่-หนองไข่เน่า หมู่ที่ 12
ถนนหินคลุกสาย รพช.หุบจัน หมู่ที่ 12
ซ่อมแซมถนนหุบจัน หมู่ที่ 12
ถนนลูกรังสายแยก รพช.-หนองข้าวนก หมู่ที่ 12
ถนนลูกรังสายสายแยก รพช.-ไร่ตานุช หมู่ที่ 12
ถนนลูกรังสายแยกหลักบ้านเข็ดกา-ไร่ตาเฒ่า-พุหวาย หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนหนองไข่เน่าข้างบ้านนายมานพ หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนลูกรังสายข้างบ้านนายมานพ-หุบจัน หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนสายแยก รพช.-หนองตาอยู่-หนองไข่เน่า หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนแยกสายหลักเข้าพุหวาย หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนพุหวาย-แยกตาเฒ่า หมู่ที่ 12
ซ่อมแซมถนน รพช.-หนองไข่เน่า หมู่ที่ 12
ซ่อมแซมถนนแยก รพช.-หนองตาอยู่ หมู่ที่ 12
ซ่อมถนนหุบจัน-เขาหวาย หมู่ที่12
ซ่อมถนนแยกศาลา-หุบผึ้ง หมู่ที่ 12
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายหุบผึ้ง
ซ่อมถนนแยกศาลา-หุบจิกกี หมู่ที่ 12
บล็อคคอนเวิดส์ทางเข้าบ้านนายประทุม ผิวผาด หมู่ที่ 12
ถนนคอนกรีตสายเชื่อม ซอย 1 -ซอย 2 (ต่อ) หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตสายเชื่อม ซอย 1 -ซอย 2 -ทางรถไฟ หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตสายข้างศาลาเอนกประสงค์-โรงเรียน หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตสายบ้านนายเนื่อง หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตจากเพชรเกษม-วัด หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตทางเข้าวัด-โรงเรียน หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางมณี หมู่ที่ 13
ถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 13
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ถนนหินคลุกสายบ้านนางสุนีย์ จินดาโชติ หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 13
ถนนลูกรังสายเพชรเกษม-วังเกด หมู่ที่ 13
ถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายสงัด หมู่ที่ 13
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตซอย 2 หมู่ที่ 13
ถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนยุวฯ-ทางเชื่อม หมู่ที่ 13
ถนนลูกรังสายปากหนองบุญยงค์ ข้างบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์ หมู่ที่ 13
ถนนลูกรังสายบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์ หมู่ที่ 13
ยกระดับถนนลูกรังสายลงทะเล หมู่ที่ 13
ถนนหินคลุกสายลงทะเล 2 เส้น หมู่ที่ 13
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบทางรพไฟ หมู่ที่ 13
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสายซอยลงทะเล (ข้างบ้านเก่านายสะอาก ดีเลิศ ) หมู่ที่ 13
ก่อสร้างทางลอดใต้ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 13
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเชื่อมซอย 1 -ซอย 2-ทางรถไฟ หมู่ที่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยไทรทอง หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบัวทอง-ยุบพริก หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยเจริญ-ยูเทิร์น หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนรคอนกรีตซอยอนงค์ หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเชื่อมต่อคลองชลประทาน หมู่ที่ 14
ถนนหินคลุกบนคันคลองชลประทาน 64 ซ้าย หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังสายทุ่งบัวทอง-ยุบพริก หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยดารงค์ หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยป้ายวง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโชคชัย หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยปานรัตน์ หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยป้าตุ๊ หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยยายหริ่ม หมู่ที่ 14
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ถนนลูกรังซอยไทรทอง หมู่ที่ 14
ถนนลูกรังซอยทองคา หมู่ที 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเกษมสุข หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสายตาบัว หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตาบัว หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยแสนสุข หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจันทร์ฉาย หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยต้นกร่าง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยไทรทอง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยยายหริ่ม หมู่ที 14
ถนนลูกรังสายหลังบ้านป้าป้าน หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังวอยทองคา หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยดาดง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยป้ายวง หมู่ที่ 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยปานรัตน์ หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยบ้านทุ่งบัวทอง หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยถม หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งบัวทอง-ยุบพริก หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยห้วยถม หมู่ที่ 14
วางท่อระบายน้าบาดาลจาก หมู่ที่ 14 -หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14
วางท่อระบายน้าจากคลองชลประทาน-สระหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
หมูที่ 1 - 14 ฯลฯ
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 ขยายเขตสายพาดดับข้างโรงเรียน หมู่ 2

2 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ 2 จานวน 4 ซอย
- ซอยบ้านนายกลิ่น ผจญจิต บ้านนายจรัญ พินโท
- ซอยบ้านนายแม้น
- ซอยทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม
- ซอยบ้านนายสาเริง พินโท
3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก
หมู่ 2 - หมู่ 4
4 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาย
เข้าที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าฝาง หมู่ 3
5 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
สายหลังโรงเรียนบ้านท่าฝาง
หมู่ที่ 3
6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้า
บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ 3
7 ขยายเขตไฟฟ้าซอยวันเพ็ญ
หมู่ 4
8 ขยายเขตสายพาดดับ หมู่ 4 หมู่ 2 หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทาง 300 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

- ประชาชนมี

125,000

125,000

125,000

125,000

ระยะทาง 270 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร

140,000
150,000
-

140,000
150,000
-

140,000
200,000
150,000
200,000

140,000
200,000
150,000
200,000

140,000
200,000
150,000
200,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

425,000

425,000

425,000

425,000

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้า

100,000

100,000

100,000

100,000

ระยะทาง 300 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

บริโภคอย่างทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ

ร้อยละประชาชน

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

ประชาชน น้าประปา
มีน้าใช้
500,000 ร้อยละที่ - ประชาชนมี
ประชาชน น้าประปา
มีน้าใช้
100,000 ร้อยละที่ประชาชน - ประชาชนมี
มีน้าใช้
น้าประปา
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 300 เมตร

- ประชาชนมี

425,000 ร้อยละที่ - ประชาชนมี

100,000

รับผิดชอบ

ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 250 เมตร

ระยะทาง 850 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ร้อยละประชาชน

ร้อยละที่ - ประชาชนมี
ประชาชน น้าประปา
125,000 มีน้าใช้

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาใช้อุปโภค

150,000

หน่วยงาน

หลัก

มีไฟฟ้าใช้

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

- ประชาชนมี

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4 - หมู่ 2
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
หมู่ที่ 4
ใช้อย่างทั่วถึง
10 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
หมู่ 4 (จานวน 6 ซอย)
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
- ขยายเขตประปาซอยป่าช้า (ตลอดสาย)
- ขยายเขตประปาซอยคันคลอง 52 (ถึงที่สาธารณะ)
- ขยายเขตประปาซอยคันคลอง 54 (ต่อ)
- ขยายเขตประปาซอยบ้านนางวันเพ็ญ
- ขยายเขตประปาซอยบ้านผู้ใหญ่ชวน
- ขยายเขตประปาซอยบ้านป้าช่วย
11 ขยายเขตสายพาดดับซอยบ้าน
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
นายหยุน - บ้านนายหวา หมู่ 5
ใช้อย่างทั่วถึง
12 ขยายเขตสายพาดดับซอยบ้าน
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
นางสอน หมู่ 5
ใช้อย่างทั่วถึง
13 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ซอยบ้านยายสอน หมู่ที่ 5
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
14 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ซอยบ้านนายมาลัย ไทยสงค์
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
หมู่ที่ 5 (งานปรับปรุงท่อจ่ายน้า)
15 วางท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน
- เพื่อช่วยการระบายน้า
เลียบทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5
ภายในหมู่บ้านดียิ่งขึ้น
16 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ - เพื่อให้ประชาชนในตาบลบ่อนอกมีไฟฟ้า
สายข้างอนามัยลงทะเล หมู่ที่ 5
ใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน
17 ขยายเขตสายพาดดับ บริเวณ
- เพื่อให้ประชาชนในตาบลบ่อนอกมีไฟฟ้า
สายข้างอนามัยลงทะเล หมู่ที่ 5
ใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทาง 300 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

300,000
150,000
50,000
200,000
150,000
125,000
200,000

300,000
150,000
50,000
200,000
150,000
125,000
200,000

300,000
150,000
50,000
200,000
150,000
125,000
200,000

300,000
150,000
50,000
200,000
150,000
125,000
200,000

ร้อยละประชาชน

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 300 เมตร

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

ระยะทาง 120 เมตร

-

60,000

60,000

60,000

ระยะทาง 140 เมตร

-

-

600,000

600,000

- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

ร้อยละที่ - ประชาชนมี
ประชาชน น้าประปา
300,000 มีน้าใช้

150,000
50,000
200,000
150,000
125,000
200,000

รับผิดชอบ
หลัก

มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 600 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร
ระยะทาง 250 เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร

หน่วยงาน

- ประชาชนมี

กองช่าง

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้

60,000

ร้อยละที่ - ประชาชนมี
ประชาชน น้าประปาใช้
มีน้าใช้
600,000 ระยะทาง - การระบายน้า

กองช่าง

กองช่าง

ภายในหมู่บ้านดีขึ้น

ระยะทาง 100 เมตร

-

-

10,000

10,000

10,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 100 เมตร

-

-

10,000

10,000

10,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ

กองช่าง

สัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ

กองช่าง

สัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน
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ที่

โครงการ

18 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายทางเข้า
วัดบ่อนอก - บ้านลุงนิล หมู่ที่ 6
19 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
สายบ้านนายก้าน สิงห์เล็ก หมู่ 6
20 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจาก
ร.ร.วัดบ่อนอก - บ้านลุงนิล
หมู่ 6
21 ขยายเขตสายพาดดับสายทางเข้า
วัดบ่อนอก - บ้านลุงนิล หมู่ที่ 6
22 ขยายเขตประปาหมู่บ้านเข้าวัด
บ่อนอก หมู่ 6
23 โครงการวางท่อระบายน้า
ถนนเพชรเกษม - คันคลอง หมู่ 7
24 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้า
หมู่ที่ 7
25 ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายข้าง
อบต. หมู่ที่ 7
26 ติดตั้งสายพาดดับสวนสาธารณะ
หมู่ที่ 7
27 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา
หมู่ 7
28 ขยายเขตไฟฟ้าแยก รพช. สระ 15 ไร่ หมู่ที่ 8
29 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนในตาบลบ่อนอกมีไฟฟ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทาง 500 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

ระยะทาง 500 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 300 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 500 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
- เพื่อระบายน้าได้รวดเร็ว

ระยะทาง 1,000 เมตร

-

250,000

250,000

250,000

250,000

ร้อยละประชาชน

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

150,000

150,000

150,000

150,000

รับผิดชอบ
หลัก

มีไฟฟ้าใช้

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

หน่วยงาน

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และ

กองช่าง

สัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน

- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้

150,000 ร้อยละที่ - ประชาชนมี

กองช่าง

ประชาชน น้าประปาใช้
มีน้าใช้

-

250,000

250,000

250,000

250,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

-

-

300,000

300,000

300,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

ระยะทาง 500 เมตร

-

150,000

150,000

150,000

150,000 ระยะทาง

- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ระบายน้าได้รวดเร็ว กองช่าง
ขึ้นและป้องกันน้าท่วม

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค

1 โครงการ

-

500,000

500,000

500,000

500,000

บริโภคอย่างทั่วถึง เพียงพอ

มีน้าใช้

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 1,400 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

1 โครงการ

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ร้อยละประชาชน

-

-

430,000

430,000

430,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

-

-

70,000

70,000

70,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

1 โครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 2,500 เมตร

-

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 1,100 เมตร

-

550,000

550,000

550,000

550,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้

54]

ที่

โครงการ

30 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านยุบพริก บ้านลุงไพ หมู่ที่ 8
31 ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางพร ไร่สายสุธีร์ หมู่ 9
32 ขยายเขตไฟฟ้าสายต้นแจง
หมู่ที่ 10
33 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านสองพี่น้อง หมู่ 10
34 ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบ้าน
นายวิเชียร - บ้านนายน้อย
เอี่ยมสาอางค์ หมู่ 11
35 ขยายเขตประปาหมู่บ้านจาก
คลองชล-บ้านนางประเทือง ม.11
36 ขยายเขตสายพาดดับ ซอยบ้าน
นางประเทือง หมู่ที่ 11
37 ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายสมทบ
หมู่ 12
38 ติดตั้งไฟรายทางบริเวณซอย 1 ซอย 2 หมู่ 13
39 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
บ้านนางนพรัตน์ ภมร บ้านนายระเบียบ หมู่ที่ 13
40 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
บ้านนางชูชีพ - บ้านนายสมจิตร
หมู่ที่ 13

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร

200,000

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาใช้อุปโภค

ระยะทางยาว 1,600 เมตร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละประชาชน

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 800 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

บริโภคอย่างทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ

ร้อยละที่ประชาชน
มีน้าใช้

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง เพียงพอ

ระยะทาง 500 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 700 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 350 เมตร

- เพื่อระบายน้าได้รวดเร็ว

ระยะทางยาว 50 เมตร

-

150,000

150,000

150,000

รับผิดชอบ
หลัก

มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 300 เมตร

หน่วยงาน

150,000 ร้อยละที่

- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

- ประชาชนมี
น้าประปา

กองช่าง

- ประชาชนมีน้า

กองช่าง

ประชาชน ประปาใช้อย่าง
มีน้าใช้ ทั่วถึงและเพียงพอ

-

-

150,000

150,000

150,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

-

-

60,000

60,000

60,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 250 เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 100 เมตร

-

-

30,000

30,000

30,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

-

30,000

30,000

30,000

30,000

- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

ระยะทาง - ระบายน้าได้

กองช่าง

รวดเร็วขึ้นและ
ป้องกันน้าท่วม

- เพื่อระบายน้าได้รวดเร็ว

ระยะทางยาว 50 เมตร

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ระยะทาง - ระบายน้าได้

กองช่าง

รวดเร็วขึ้นและ
ป้องกันน้าท่วม

54]

ที่

โครงการ

41 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านนางละม่อม หมู่ที่ 13
42 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 13
43 ขยายเขตไฟฟ้าซอย 1 - ซอย 2
หมู่ที่ 13
44 ขยายเขตสายพาดดับซอย 1 ซอย 2 หมู่ที่ 13
45 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ 8 ถึง หมู่ 13
46 ขยายเขตสายพาดดับซอยแสนสุข
หมู่ที่ 14
47 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
บริเวณคลองไส้ไก่ - แยกคลองชลฯ
- สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
48 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 14
49 ปรับปรุงวางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14
50 ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในตาบลบ่อนอก
-

วัตถุประสงค์
- เพื่อระบายน้าได้รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ระยะทางยาว 100 เมตร

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง - ระบายน้าได้

กองช่าง

รวดเร็วขึ้นและ
ป้องกันน้าท่วม

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 300 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 500 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค

ระยะทาง 4,500 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทาง 300 เมตร

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ใช้อุปโภคบริโภค

ระยะทางยาว 200 เมตร

-

-

250,000

250,000

250,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

-

-

100,000

100,000

100,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 500 เมตร

-

-

200,000

200,000

200,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

-

400,000

400,000

400,000

400,000 ระยะทาง

- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้
- ประชาชนได้ กองช่าง
มีน้าใช้อย่าง
พอเพียง

- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ประปาใช้อุปโภค บริโภค
- เพื่อให้ประชาชนในตาบลบ่อนอกมีไฟฟ้า
ใช้และสัญจรไปมาได้สะดวกในยามค่าคืน

ติดตั้งไฟรายทาง/ไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสายคลองล่าง หมู่ 1
ไฟสัญญาณกระพริบหน้าป้อมยาม หมู่ 1
ติดตั้งไฟรายทางสายเขื่อน (ทางทิศเหนือ) หมู่ 1
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 3

ระยะทาง 1,250 เมตร

-

625,000

625,000

625,000

625,000

ร้อยละประชาชน
มีน้าใช้

ระยะทาง 800 เมตร
- ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 1 - 14
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

500,000

500,000

400,000
500,000

400,000
500,000

400,000
500,000

ร้อยละประชาชน

- ประชาชนมี

กองช่าง

น้าประปาใช้
- ประชาชนมี

มีน้าใช้

น้าประปาใช้

จานวน

- ประชาชนมี

โครงการ

ไฟฟ้าใช้และ

กองช่าง

กองช่าง

ที่ดาเนินการ สัญจรไปมาได้
สะดวกในยามค่่าคืน

54]

ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 3
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าวัดอู่ตะเภา หมู่ 3
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจากละลอง - ปากตะโล้ หมู่ 4
ติดตั้งไฟรายทางพร้อมสายพาดดับ หมู่ 4
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 5
ติดตั้งไฟรายทางซอยบ้านลุงหวา เครือแตง หมู่ 5
ติดตั้งไฟรายทางซอยนายมาลัย ไทยสงค์ หมู่ 5
ติดตั้งไฟรายทาง/ไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางสายเพชรเกษม - หน้าสถานี หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางสายบ้านนางขนิษฐา เปรมปรีดิ์ หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางสายหน้าสถานี - ดอนมะกอก หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางซอบนาคบาตร์ หมู่ 7
ติดตั้งไฟรายทางบ้านนางสมใจ หมู่ 8
ติดตั้งไฟรายทางสายทุ่งโก ซอย 2,4,5 หมู่ 8
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 9
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
ติดตั้งไฟรายทางสายคลองซอย 58 (ซอยบานชื่น) หมู่ 10
ติดตั้งไฟรายทางสายบ้านนางส่วง ใหญ่ยิ่ง หมู่ 10
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 13
ติดตั้งไฟรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ 14
ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 1 - หมู่ 14
ฯลฯ

54]

ที่

โครงการ

51 ขยายเขตไฟฟ้า/เพิ่มขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้า
-

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ 1 - 14

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

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

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละประชาชน - ประชาชนมี
มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายบ้านนายจ่าลอง หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน ร.ต.ชวน หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับสายคลองล่าง หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายเก้าไร่ - บ้านนายต๊ง หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายบ้านนายเช้า สีเมฆ หมู่ 1
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าจากปากตะโล้ - ละลอง พร้อมพาดสายดับ หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าจากฟาร์มนายส่าเภา - ทุ่งนา หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าบ้านนายทองดี - ทุ่งนา หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าบ้านนายทองดี - หนองโสน หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายบ้านนายแม้น - บ้าน น.ส.บุญชงค์ หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายทุ่งเศรษฐี - บ้านละลอง หมู่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายหลังโรงเรียน - ทางรถไฟ หมู่ 3
ขยายเขตสายพาดดับสายหลังโรงเรียน - ทางรถไฟ หมู่ 3
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายบ้านผู้ช่วยเสนีย์ หมู่ 3
เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 3
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าวัดอู่ตะเภา หมู่ 3
ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบคันคลอง 52 หมู่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายพยอม ทองแผ่น หมู่ 4
ขยายเขตสายพาดดับซอยป่าช้า หมู่ 4
เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 4
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าซอยบ้านนางสอย แตงอุดม หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าซอยบ้านนางสอน หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าซอยสมบัติฟาร์ม หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าซอยมาลัย ไทยสงค์ หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าซอยบ้านผู้ช่วยธนา หมู่ 5
ขยายเขตสายพาดดับสายบ้านนายหยุน หมู่ 5
ขยายเขตไฟฟ้าซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบคลอง หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6

54]

ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขยายเขตไฟฟ้าซอยเลียบชายทะเล หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางประยูร - บ้านนางเนตร หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าสายทางเข้าวัดบ่อนอก หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าสายท่าเทียบเรือ หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายหน่อย สิงห์เล็ก หมู่ 6
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายดอนซอ หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านป้ายิ่ง หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางลาภ ไฮ้คง หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าซอยสะพานเลือก หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าสายเพชรเกษม - ท่าแสมด่า หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าซอยหน้าสถานี หมู่ 7
ขยายเขตสายพาดดับทางลงหาดหว้าขาว หมู่ 7
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก ซอย 8 หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก - ยุบพริก หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก - บ้านนางถ้วย หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งโก - หนองเกตุ หมู่ 8
ขยายเขตไฟฟ้าจากคลองชลประทาน - บ้านนางกอบกุล หมู่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าหลังอ่างเก็บน้่าหนองปุหลก หมู่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางพร - ไร่นายสุธีร์ หมู่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าจากหลังอ่างเก็บน้่าหนองปุหลก - บ้านนายสุวิทย์ หมู่ 9
ขยายเขตไฟฟ้าซอยทานตะวัน หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้ารายทางซอยสี่แยก หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้ารายทางซอยดาวเรือง หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้ารายทางซอยลุ่มแจง หมู่ 10
ขยายเขตไฟรายทางซอยบานไม่รู้โรย หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายนรินท์ ลิ้มบุญลือเขต หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยตาบัว หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยห้วยน้อย หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยคอกวัว (ตาน้า) หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยประปาหนองแก หมู่ 10
ขยายเขตไฟฟ้าซอยเข้าไร่นางอโณทัย หมู่ 10
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางสงวน - บ้านนางกัลยารัตน์ หมู่ 11
ขยายขตไฟฟ้าแยกทางหลวงชนบท - ซอยแม่แพร หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายก็อต - บ้านนางบุญน่า หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมพิศ - บ้านนายวีระ หมู่ 11
ไฟข้ามทางบ้านนางยุพิน แกมแก้ว หมู่ 11
เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 11
ขยายเขตไฟฟ้าจากแยกหุบจัน - หนองไข่เน่า หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายจรัญ - บ้านนายสหัส หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสายชล หุ่นเก่า หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าสายข้างบ้านนายมานพ - ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายถม หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายสมทบ หมู่ 12
ขยายเขตไฟฟ้าเลียบถนนเพชรเกษม หมู่ 13

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าบริเวณสายเชื่อมซอย 1 - ซอย 2 เข้าหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ 13
-

ขยายเขตไฟฟ้าซอยห้วยถม หมู่ 14
ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางฝน แกละพลอย หมู่ 14
ขยายเขตไฟฟ้าซอยแสนสุข หมู่ 14
ขยายเขตไฟรายทางพร้อมสายพาดดับซอยทุ่งบัวทอง หมู่ 14
ขยายเขตไฟรายทางพร้อมสายพาดดับซอยปานรัตน์ หมู่ 14
ขยายเขตไฟรายทาง หมู่ 1 - 14
ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14
ฯลฯ

52 ขยายเขตประปา/พัฒนา/ปรับปรุง - เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ระบบประปาและช่วยเหลือกิจการ ประปาใช้อุปโภค บริโภค
ประปาส่วนภูมิภาคกรณีเกินขีด
ความสามารถ
-

- ขยายเขตประปา
ภูมิภาค หมู่ที่ 1 - 14

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละที่ - ประชาชนมี

กองช่าง

ประชาชน น้าประปาใช้
มีน้าใช้

ขยายเขตประปาบ้านนายจ่าลอง หมู่ 1
ขยายเขตประปาซอยบ้านนายอารมณ์ หมู่ 1
ขยายเขตประปาซอยบ้านนางอนงค์ หมู่ 1
ขยายเขตประปาสายบ้านนายชุมพล หมู่ 1

54]

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

-

ขยายเขตประปาสายบ้านนายสุนทร หมู่ 1
เพิ่มขนาดท่อเมนระบบประปาจากทุ่งนาปากตะโล้ - ละลอง หมู่ 2
ขยายเขตประปาจายกุยบุรี - ปากตะโล้ หมู่ 2
ขยายเขตประปาซอยป่าช้า หมู่ 4
ขยายเขตประปาต่อจากหมู่ 5 หมู่ 4
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 4
เพิ่มขนาดท่อเมนระบบประปา หมู่ 4
ขยายเขตประปาซอยบ้านนางสอน - บ้านนายเยิ้ม เอี่ยมสอาด หมู่ 5
ขยายเขตประปาซอยสมบัติฟาร์ม หมู่ 5
ขยายเขตประปาซอยนายบุญส่ง คงมั่น หมู่ 6
ขยายเขตประปาซอยบ้านลุงหมา หมู่ 6
ขยายเขตประปาซอยบ้านลุงเหิร หมู่ 6
ขยายเขตประปาจาก รร.วัดบ่อนอก - บ้านลุงนิล หมู่ 6
ขยายเขตประปาสายบ้านนายประชุม คงโต หมู่ 6
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 7

-

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 8
ขยายเขตประปาซอยเจ๊แขก หมู่ 10
ขยายเขตประปาซอยดาวเรือง หมู่ 10
ขยายเขตประปาบ้านยายทองสุข หมู่ 10
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 13
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 14
ขยายเขตประปา หมู่ 1 - 14

53 ขยายเขตประปา/พัฒนา/ปรับปรุง - เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ระบบประปาและช่วยเหลือกิจการ ประปาใช้อุปโภค บริโภค
ประปาส่วนหมู่บ้านกรณีเกินขีด
ความสามารถ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

- ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละที่ - ประชาชนมี

กองช่าง

ประชาชน น้าประปาใช้
มีน้าใช้

ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3
ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7
ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 8

54]

ที่
-

54

โครงการ

ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 9
ขยายเขตประปาหลังอ่างเก็บน้่าหนองปุหลก หมู่ 9
เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
ขยายเขตประปาบ้านนายวิเชียร - บ้านลุงเอื้อน หมู่ 11
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 11
ขยายเขตประปาสายบ้านนายจ่านงค์ หมู่ 11
ซ่อมบ่ารุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11
ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12
ซ่อมหอถังประปาหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 12
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 13
เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาจากซอย 1 -ซอย 2 เข้าหมู่บ้านจาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว หมู่ 13
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 14
ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 14
ฯลฯ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
- ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้าล้น,

และ/หรือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ปัญหาอุทกภัยภายในเขต
อบต.บ่อนอก
-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

อุปโภค บริโภคในการเกษตร ขุดลอกเหมือง,ขุดลอกฝาย
และการปศุสัตว์อย่างเพียงพอ - ขุดลอกคลองไส้ไก่,ขุดลอกสระน้า
และทั่วถึง
ขุดลอกลาห้วย,ขุดบ่อบาดาล ฯลฯ

ซ่อมฝายคลองล่างพร้อมขุดลอก หมู่ 1
ขุดลอกเหมืองสายรากแก่น หมู่ 1
ขุดลอกคลองปากคลองเกลียว หมู่ 1
สร้างเขื่อนกั้นคลื่น หมู่ 1
ซ่อมแซมเขื่อนลงทะเล หมู่ 1
ขุดลอกเหมืองปากตะโล้ - ละลอง หมู่ 2
ขุดลอกเหมืองทุ่งเศรษฐี หมู่ 2
เสริมฝายกั้นน้่า หมู่ 2
ขุดลอกเหมืองหลังบ้านนายแม้น หมู่ 2
ขุดลอกเหมืองจากแม่น้่ากุยบุรี - ปากตะโล้ หมู่ 2
ขุดลอกคลองแม่น้่ากุยบุรี - หมู่ 2 (บ้านก่านันเจือ)

2561
(บาท)

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละที่ - ประชาชนมี

กองช่าง

ประชาชน น้าประปาใช้
มีน้าใช้

หมู่ 1 - 14 ในตาบลบ่อนอก
- ขยายเขตท่อส่งน้า
ฯลฯ
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ฝังท่อพร้อมประตูกั้นเปิด - ปิดน้่า พร้อมบล็อคคอนเวิดส์ หมู่ 2
ขุดลอกเหมือง หมู่ 3 - หมู่ 6
สร้างฝายท่อลอดบริเวณบ้านนายเจือ หินแก้ว หมู่ 3
ขุดลอกคลองกุยบุรี หมู่ 3
ขุดลอกเหมืองจากละลอง - ปากตะโล้ หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองจากละลอง - ปากตะโล้ ชายดอน หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองสายกลางทุ่งปากตะโล้ - บ่อนอก หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองเลียบถนนสายคันคลอง 52 หมู่ 4
ขุดลอกเหมืองละลอง หมู่ 4,5,6
ขุดลอกเหมืองบริเวณหลังบ้านนายพัน หมู่ 4
ขุดลอกร่องระบายน้่าเลียบถนนคอนกรีตจากละลอง - ปากตะโล้ หมู่ 4
ฝังท่อพร้อมประตูกั้นเปิด - ปิดน้่า พร้อมบล็อคคอนเวิดส์ หมู่ 4
ขุดลอกเหมือง หมู่ 6
ขุดลอกคลองห้าสะพาน - ท่าเทียบเรือ หมู่ 6
ขุดลอกคลองสายท่าเทียบเรือ หมู่ 6
ซ่อมฝายน้่าล้นบริเวณสะพานบ่อนอกพร้อมขุดลอก หมู่ 6
ขุดลอกคลองสะพานหมู่ 6 - ปากร่องคลองบ่อนอก หมู่ 6
ขุดลอกปากร่องคลองบ่อนอก หมู่ 6
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายสะพานเลือก หมู่ 7
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ฝายน้่าล้นสายบ้านป้าแก่น หมู่ 7
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่หลังบ้านนายโสภณ ล่องลม หมู่ 7
ขุดลอกคลองไส้ไก่สายบ้านนายจ่ารัส หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นคลองคอกช้าง
วางท่อลอด/ดลอกเหมืองสายหน้า อบต.บ่อนอก หมู่ 7
ขุดลอกพร้อมขยายท่อสายข้าง อบต. - บ้านป้าแก่น หมู่ 7
ขุดลอกคลองสายหนองคาง หมู่ 7
ขุดลอกคลองจากสระหลวง - ทางรถไฟ หมู่ 7
ขุดลอกคลองจากเพชรเกษม - สระหลวง หมู่ 7
วางท่อระบายน้่าดอนซอ ซอย 2 หมู่ 7
ขุดลอกคลองหน้าสถานี - คลองคอกช้าง หมู่ 7
ขุดลอกล่าห้วยสายเพชรเกษม - บ้านป้าแก้ว หมู่ 7
ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 7
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ซ่อม/สร้างฝายน้่าล้นคลองสายธง หมู่ 7
ซ่อมแซมฝายน้่าล้นบริเวณคลองคอกช้าง หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นซอยนาคบาตร์ หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นสะพานเลือก หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นหลังบ้านป้าแก่น หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นบริเวณหลังบ้านนายร่อน พุ่มไสว หมู่ 7
ก่อสร้างฝายท่อลอดบริเวณหลังบ้านป้าแก่น หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นคลองคอกช้าง - ท่าแสมด่า หมู่ 7
ก่อสร้างฝายน้่าล้นบริเวณบ้านยายแก้ว หมู่ 7
ซ่อมแซมฝายน้่าล้นบริเวณโค้งทุ่งโก หมู่ 7
ซ่อมคลองไส้ไก่ปลายคลอง 62 หมู่ 7
ซ่อมคลองไส้ไก่ไปวัดคลองชายธง หมู่ 7
ขุดลอกเหมืองสระหลวง - ทางรถไฟ หมู่ 7
ขุดลอกเหมืองสายทางดอนซอ ซอย 3 หมู่ 7
ขุดลอกร่องน้่าทางเข้าสระหลวง หมู่ 8
ขุดลอกล่าห้วยสายหนองตาเฒ่า หมู่ 8
ขุดลอกฝายกักเก็บน้่าห้วยหนองเกตุ หมู่ 8
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้่าห้วยหนองเกตุ หมู่ 8
ขุดสระหนองตาเฒ่าเพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ 8
ต่อท่อน้่าเข้าสระประปา หมู่ 8
วางท่อลงสระ 15 ไร่
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่จากหมู่ 8 - หมู่ 14
ขุดลอกสระน้่าหนองหอย หมู่ 9
ขุดลอกสระน้่าหนองจวง หมู่ 9
ขุดลอกสระน้่าบ้านนายวิเชียร หมู่ 9
ขุดลอกล่าห้วยแป๊ะเตี้ยวเป็นบอมๆ หมู่ 9
ขุดลอกล่าห้วยบริเวณสะพาน 3 หมู่ 9
ขุดลอกล่าห้วยบ่อนอกเป็นบอมๆ หมู่ 9
ขุดลอกอ่างเก็บน้่าหนองปุหลก หมู่ 9
ขุดลอกฝายล่าห้วยบ่อนอกบริเวณบ้านนางเอื้อมพร หมู่ 9
ก่อสร้างฝายน้่าล้นไร่นางสุรินทร์ จันทร์เชื้อแถว หมู่ 9
ซ่อมคลองไส้ไก่สายคลอง 61 หมู่ 10
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 10
ฝายท่อลอดล่าห้วยบ่อนอก หมู่ 10
ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ 10
ขุดลอกล่าห้วยน้อย หมู่ 10
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยบ่อนอก ซอยเจ๊แขก หมู่ 10
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยบ่อนอก ซอยลุ่มแจง หมู่ 10
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยบ่อนอก ซอยหนองสบู่ หมู่ 10
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยบ่อนอก ซอยต้นแจง หมู่ 10
ขุดลอกล่าห้วยหนองเกตุ หมู่ 10
ฝังท่อลอดบ้านนางเนียม หมู่ 10
ขุดลอกล่าห้วยคลองคอกช้าง หมู่ 10
ขุดลอกล่าห้วยไร่ผู้ใหญ่สมเดช สิงห์เล็ก หมู่ 10
ซ่อมฝายน้่าล้นบ้านก่านันเจือ หมู่ 10
ซ่อมฝายคลองคอกช้าง หมู่ 10
ฝังท่อจากคลองใหญ่ลงห้วย หมู่ 10
ท่อลอดพร้อมดาดคอนกรีตซอยประปาหนองแก หมู่ 10
ขุดลอกล่าห้วยยุบพริก หมู่ 11
ก่อสร้างฝายท่อลอดสายบ้านนายจ่านงค์ หมู่ 11
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยยุบพริกสายไร่ผู้ช่วยอุดม หมู่ 11
ก่อสร้างฝายน้่าล้นหลังบ้านนายน้อย เอี่ยมส่าอางค์ หมู่ 11
ขุดลอกสระน้่าสาธารณะประโยชน์พร้อมวางท่อลอด หมู่ 11
ขุดลอกล่าห้วยหลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ 11
ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ - สระประปา หมู่ 11
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่ - สระประปา หมู่ 11
ก่อสร้างอ่างเก็บน้่าห้วยหุบผึ้ง หมู่ 12
ขุดลอกล่าห้วยเข็ดกา หมู่ 12
ก่อสร้างฝายท่อลอดล่าห้วยเข็ดกา หมู่ 12
ซ่อมฝายภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
ก่อสร้างฝายน้่าล้นหลังบ้านนางชวนชม ข่าเจริญ หมู่ 12
ก่อสร้างฝายน้่าล้นไร่นายก่าจัด กล่อมศรี หมู่ 12
ก่อสร้างฝายน้่าล้นไร่นางน้อย จันทร์ทรง หมู่ 12
ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้่า หมู่ 12
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ที่
-

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

2565
(บาท)

ระยะทาง 100 เมตร

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ศพด.ฯ - ศพด. มี
มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

จานวน 1 จุด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ศพด.ฯ - ศพด. มี
มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

จานวน 1 จุด

-

-

400,000

400,000

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างฝายน้่าล้นบ้านเข็ดกา หมู่ 12
ขุดลอกล่าห้วยพุหวาย หมู่ 12
ฝายท่อลอดห้วยไร่ยายน้อย หมู่ 12
ขุดลอกฝายใหญ่ทางเข้านากุ้ง หมู่ 13
ปรับปรุงฝายสาธารณะ พร้อมฝังท่อลอด หมู่ 13
ขุดลอกล่าห้วย หมู่ 14
ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 14
ก่อสร้างฝายน้่าล้นบริเวณถนนลูกรังสายซอยแสนสุข หมู่ 14
ซ่อมแซมฝายซอยตาบัว หมู่ 14
ขุดลอกห้วยถม หมู่ 14
ก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ 14
ขุดลอกบ่อหลา หมู่ 14
ขอเครื่องสูบน้่าประจ่าหมู่บ้าน หมู่ 14
ซ่อมฝายคลองชายธง หมู่ 14
ขุดบ่อบาดาล หมู่ 1 - 14
ขุดลอกคลองไส้ไก่จากคลองชลประทาน - ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 14
ขุดสระน้่าธรรมชาติ หมู่ 1 - 14
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่คลอง 64 ซ้าย - สระประปาหมู่บ้าน หมู่ 14
ซ่อมแซมคลองไส้ไก่จากหมู่ 8 - บ้านทุ่งบัวทองห้วยตาเสริม

- ฯลฯ

55 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนา - เพื่อให้ ศพด. ได้มีไฟฟ้า
เด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ใช้อย่างทั่วถึง
(อาคารหลังใหม่)
56 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์พัฒนา - เพื่อให้ ศพด. ได้มีไฟฟ้า
เด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ใช้อย่างทั่วถึง
57 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทาการ
- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก ใน อบต.

อบต.มีระบบ

- อบต. มีระบบ กองช่าง

ไฟฟ้าที่ดขี ึ้น

ไฟฟ้าที่ดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี
4 ส่งเสริม สนับสนุนการด่าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- ฝึกอบรมสัมนา ดูงาน
- สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- ฝึกอบรมสัมนา ดูงาน
สาหรับประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ่อนอก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชนมี

ผู้เข้าร่วม งานทาและมี

สนง.
ปลัด

โครงการ รายได้เพิ่มมากขึ้น

100,000

- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน
สาหรับองค์กรสตรี

100,000

- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- จัดตั้งศูนย์เกษตรใช้สารอินทรีย์

50,000

100,000

300,000
50,000

100,000

300,000
50,000

100,000

300,000
50,000

100,000

300,000
50,000

- ประชาชนมีงานทา

สนง.

ผู้เข้าร่วม

และมีรายได้เพิ่ม

ปลัด

โครงการ

มากขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้น

จานวน

จานวนผู้เข้า - องค์กรพัฒนาสตรีนา

สนง.

ร่วมโครงการ ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา

ปลัด

จ่านวน

- ประชาชนมี

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

โครงการที่ คุณภาพชีวิตความ

- จัดท่าบัญชีครัวเรือน
- ท่าปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์ม
- การท่าปุ๋ยหมักชีวภาพ
- ปลูกผักรั้วกินได้
- จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
- โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
- โครงการเพาะเห็ด

ด่าเนินการ เป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

สนง.
ปลัด

- ส่งเสริมการออม,การจัดตั้งกองทุน
- ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงต้ม
- ปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
- อบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน
ฯลฯ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
2 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ในพื้นที่ อบต.บ่อนอก
3 ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน ศพด.บ้านคลองเก่า
4 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ศพด.บ้านคลองเก่า
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
6 ส่งเสริม สนับสนุนเด็ก
และเยาวชน
7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
จานวน 8 โรงเรียน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

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

ในเขตพื้นที่ อบต. จานวน 8 โรงเรียน
- เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

จานวน 8 โรงเรียน

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

ศพด.บ้านคลองเก่า

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ศพด.บ้านคลองเก่า
- เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ศพด.บ้านคลองเก่า

- เพื่อจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อให้เด็ก และเยาวชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- อุดหนุนงบประมาณ,จัดกิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์

10 โครงการบัณฑิตน้อย

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โภชนาการที่ดี

ปลัด

จานวนนักเรียนที่ได้ - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร

สนง.

รับอาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ที่เพียงพอ

ปลัด

จานวนนักเรียนที่ได้

- เด็กนักเรียนมี

สนง.

โภชนาการที่ดี

ปลัด

จานวนนักเรียนที่ได้ - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร

สนง.

รับอาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ที่เพียงพอ

ปลัด

จานวนนักเรียน

- เด็กในพื้นที่ อบต.บ่อนอก

จานวน

- เด็กและเยาวชน

โครงการที่ มีส่วนร่วมในการ

- ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ

ดาเนินการ พัฒนาชาติ

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

จานวนนักเรียน

- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

ที่เข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

9 โครงการ ศพด. สวยด้วยภูมิทัศน์

สนง.

สาหรับเด็กและเยาวชน

1 โครงการ

จานวน

- เด็กก่อนวัยเรียน

โครงการ มีพัฒนาการที่ดี

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รับผิดชอบ

- เด็กนักเรียนมี

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

8 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวนนักเรียนที่ได้

รับอาหารกลางวัน

ศพด.บ้านคลองเก่า

หน่วยงาน

หลัก

รับอาหารกลางวัน

ในเขตพื้นที่ อบต. จานวน 8 โรงเรียน
- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

จานวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
12
13
14
15

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสืบสานภูมิปัญญาตา-ยาย - เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสื่อสารสัมพันธ์
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอนามัยหนูน้อย
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
สานสัมพันธ์ชุมชน
ที่แข็งแรงและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

16 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตอัน
สดใส (ระดับประถมศึกษา)
17 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนหว้ากอ
วิทยาลัย
18 ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อนอก
19 ก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อนอก
20 ติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อนอก
21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ

10,000

1 โครงการ

20,000

1 โครงการ

10,000

-

ลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียน

- เพื่อก่อสร้างห้องน้าให้ศูนย์

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

90,000

90,000

90,000

90,000

-

90,000

90,000

90,000

90,000

และเยาวชนในเขตพื้นที่

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด

- นักเรียนมีสุขภาพ

สนง.

นักเรียนที่เข้า แข็งแรงและใช้เวลา

ปลัด

จานวนนักเรียน

จานวนนักเรียน

จานวนนักเรียน

จานวน

- เด็กนักเรียนใน

สนง.

นักเรียนที่เข้า พื้นที่ได้รับความรู้

ปลัด

จานวน

ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ

-

11,000

-

-

- เด็กนักเรียนได้

สนง.

เนตรนารีสามัญของนักเรียน

นักเรียนที่เข้า รับประโยชน์จาก

ปลัด

โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

ร่วมกิจกรรม กิจกรรม เข้าค่าย

1 โครงการ
1 โครงการ

-

193,00
385,000

193,000
385,000

-

-

1 โครงการ

-

142,000

142,000

-

-

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก

ปลัด

ร่วมกิจกรรม ว่างให้เป็นประโยชน์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
- เพื่อติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์

มีพัฒนาการที่ดี

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ

- เพื่อบริการผู้ปกครองเด็ก ครู

สนง.

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

- เพื่อจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย

10,000

รับผิดชอบ

- เด็กก่อนวัยเรียน

จานวนนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

-

และเยาวชนในเขตพื้นที่

10,000

หน่วยงาน

หลัก

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของนักเรียน
จานวน 8 โรงเรียน
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน 8 โรงเรียน

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก

10,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

1 โครงการ

-

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน

จานวน

ผู้ปกครองมีที่จอดรถ

สนง.

โครงการ

เมื่อมีกิจกรรม ณ ศพด.

ปลัด

จานวน ผู้ปกครองมีห้องน้า

สนง.

โครงการ ไว้ใช้บริการ

ปลัด

จานวน

อาคาร ศพด. มีกันสาด

สนง.

โครงการ

ติดตัง้ ป้องกันเด็กเปียก

ปลัด

จานวน

- เด็กก่อนวัยเรียน

สนง.

โครงการที่ มีพัฒนาการที่ดี

ปลัด

ดาเนินการ

54]

ที่

โครงการ

18 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองเก่า หมู่ 5
ให้เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเก่า
ให้ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้าง ศพด./ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร

2561
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

800,000

800,000

2565
(บาท)
800,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- เด็กก่อนวัยเรียน

โครงการ มีพัฒนาการที่ดี

- ยกระดับปรับพื้นที่ภานในศูนย์/ปรับพื้นที่

หน่วยงาน

สนง.
ปลัด

ที่ดาเนินการ

- ปรังปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ภายนอกอาคาร

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้า - ออก
- ติดตัง้ ระบบเครื่องกระจายเสียงพร้อมติดตัง้ ล่าโพงรอบอาคาร
ฯลฯ

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา งานรัฐพิธี และ
วันสาคัญอื่นๆ
2 โครงการแข่งขันกีฬาตาบล

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
วันสาคัญทางศาสนา
งานรัฐพิธีต่างๆ และ
วันสาคัญของชาติ
- เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- จัดงานรัฐพิธีต่างๆ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

- ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬา
ของตาบลให้เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ
- เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย

จานวน

- ส่งเสริมกิจกรรม

โครงการที่ ประเพณีที่ดงี าม

- จัดงานวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา

ดาเนินการ - เพื่อแสดงความ

- ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- จัดงานประเพณีลอยกระทง

สนง.
ปลัด

จงรักภักดี

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จานวนผู้เข้า

- ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน

สนง.

ร่วมโครงการ

กีฬา สุขภาพดีและมีความสามัคคี

ปลัด

จานวน

- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สนง.

หน่วยงานอื่น "สามอ่าวเกมส์"

ผู้เข้าร่วม

- เชื่อมความสามัคคี

ปลัด

- จัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน ฯลฯ

โครงการ

ระหว่างหน่วยงาน

ประจาตาบล "อบต.บ่อนอกเกมส์"

3 โครงการสร้างความสามัคคีภายใน
หน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานอื่น
4 โครงการการแก้ไขปัญหาประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่กาลังสูญหาย
ไปจากชุมชนตาบลบ่อนอก

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

- จัดส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกับ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

200,000

-

200,000

30,000

200,000

30,000

200,000

30,000

200,000

30,000

เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน

สนง.

ที่เข้าร่วม มีความรู้เพิ่มขึ้น ปลัด
โครงการ
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ที่

โครงการ

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
ของหมู่บ้าน ภายในเขต
อบต.บ่อนอก

7 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ทากิจกรรมร่วมกันและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กับเด็กและ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

30,000

30,000

30,000

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

200,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- อนุรักษ์ภูมิ

สนง.

ผู้เข้าร่วม ปัญญาท้องถิ่น

ปลัด

โครงการ ในตาบลให้คงอยู่

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน

- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สนง.
ปลัด

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ลานกีฬา

โครงการที่

ร่างกายแข็งแรง

- จัดหาเครื่องดนตรี

ดาเนินการ

- เด็ก และเยาวชนใช้

- จัดหาเครื่องออกกาลังกายพร้อมติดตั้ง

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา
ฯลฯ

เด็ก เยาวชนทั่วไป

หน่วยงาน

ห่างไกลยาเสพติด

-

30,000

30,000

30,000

30,000

เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน

สนง.

เยาวชนไทยรู้ถึงคุณค่าของประเพณี

ที่เข้าร่วม มีความรู้เพิ่มขึ้น ปลัด

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ

โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ฝึกอบรม
ผู้สูงอายุ
- ดูงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- เพื่อช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส - ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ,ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ,ผู้ป่วยติดเตียง
ตามอานาจหน้าที่
ตามอานาจหน้าที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

2565
(บาท)
200,000
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้สูงอายุในพื้นที่มี

สนง.

โครงการ

ความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

ปลัด

จานวน

- ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ

สนง.

ผู้ได้รับการ

ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ

ปลัด

ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือที่ดขี ึ้น
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ที่

โครงการ

3 ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในเขตพื้นที่ตาบลบ่อนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ที่ได้รับความเดือดร้อน

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารบ้านเรือน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

- สนับสนุนสิ่งจาเป็นในการดารงชีพ

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจแข็งแรง

- จัดงานวันผู้สูงอายุ

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ให้มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจแข็งแรง

- จัดอบรม/ทัศนศึกษา ให้ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้ยากไร้ - ประชาชน
ที่ได้รับ

ฯลฯ

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ
ตาบลบ่อนอก
5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

ผู้ยากไร้มีสภาพ

สนง.
ปลัด

การช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น

150,000

300,000

150,000

300,000

150,000

300,000

150,000

300,000

150,000

300,000

จานวน

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

สนง.

ผู้เข้าร่วม

ผู้ดอ้ ยโอกาส มีสุขภาพ

ปลัด

กิจกรรม

ร่างกาย จิตใจแข็งแรง

จานวน

- ผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผู้เข้าร่วม ผู้พิการ และ

- สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรม ผู้ด้อยโอกาส

- จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

มีสุขภาพร่างกาย

- สนับสนุนอุปกรณ์หรือสิ่งจาเป็นใน

จิดใจแข็งแรง

สนง.
ปลัด

การดารงชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
- ค่าจ้างคนประจาศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน
ฯลฯ

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบ อบต.)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน)
7 เบี้ยยังชีพคนพิการ (งบ อบต.)
เบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน)
8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- เพื่อให้การสงเคาะห์
ผู้สูงอายุ
- เพื่อให้การสงเคาะห์
คนพิการ
- เพื่อให้การสงเคาะห์
ผู้ป่วยเอดส์

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

2,200,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

72,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้สูงอายุที่ได้ - ผู้สูงอายุมีรายได้ในการ

สนง.

รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น

ปลัด

จานวนคนพิการที่ได้ - คนพิการมีรายได้ในการ

สนง.

รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น

ปลัด

จานวนผู้ป่วยเอดส์ที่ - ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ในการ

สนง.

ได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น

ปลัด
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4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
อบต.บ่อนอก

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- อุดหนุนงบประมาณให้
กองทุนสวัสดิการชุมชน
- จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

60,000

60,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชน

ผู้เข้าร่วม ได้รับสวัวสดิการ

สนง.
ปลัด

โครงการ จากการออม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์
2 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อบต.บ่อนอก
3 ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/พ่นหมอกควัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

- จัดอบรมให้ความรู้

- เพื่อสนับสนุนระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน ภายใน
เขต อบต.บ่อนอก
- เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

105,000

-

50,000
-

50,000
-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ
จานวนผู้

ปลัด

จานวน

สนง.

- เพื่อควบคุมและป้องกัน
ไข้มาลาเรีย

- ประชาชนในพื้นที่

จานวน 14 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท

ดาเนินการ สาธารณสุขที่ดขี ึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน

- สามารถป้องกัน

- ฉีดพ่นหมอกควัน

ครัวเรือนที่ และควบคุมโรค

- สนับสนุนน้ามันดีเซล/เบนซิน

ดาเนินการ ไข้เลือดออก

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

20,000

สนง.

เข้าอบรม แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

- สนับสนุนทรายกาจัดยุงลาย/น้ายาพ่นยุง
ฯลฯ

4 ควบคุมและป้องกันไข้มาลาเรีย

- สามารถป้องกันและ

หมู่บ้านที่ ได้รับบริการ

200,000

รับผิดชอบ
หลัก

หมู่บ้านในเขต อบต.บ่อนอก

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

หน่วยงาน

ปลัด
สนง.
ปลัด

- จานวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออกลดลง

20,000

-

-

-

จานวน

- สามารถป้องกัน

- พ่นสารเคมีป้องกัน ชุบมุ้ง

ครัวเรือนที่ และควบคุมโรค

- อุดหนุนงบประมาณ ฯลฯ

ดาเนินการ ไข้มาลาเรีย

สนง.
ปลัด
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ที่

โครงการ

5 ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้าน
สาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเขตพื้นที่
ตาบลบ่อนอก

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน

- พัฒนาแพทย์แผนไทย

สาธารณสุขโดยอุดหนุนงบประมาณ

7 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

8 โครงการอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
9 โครงการควบคุมจานวนสุนัขและ
แมว
10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเรือกเอกหญิง พลอากาศหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2561
(บาท)
160,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000

160,000

160,000

2565
(บาท)
160,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมี

สนง.

- การส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการ

โครงการที่ สุขภาพร่างกาย

ปลัด

ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ออกกาลังกาย พัฒนาทันตกรรม และ

ดาเนินการ แข็งแรงและได้

ในเขตพื้นที่ตาบลบ่อนอก

พัฒนาชมรมต่างๆในพื้นที่ตาบลบ่อนอก
- จัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย หมู่ 1 - 14

- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

6 โครงการคัดแยกขยะใน
หน่วยงานและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

- เพื่อให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ
- เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อตอบสนองการดาเนิน
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
- เพื่อเป็นการควบคุม
ประชากรสัตว์ภายในตาบล
- เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

รับบริการทาง
สาธารณสุขที่ดขี ึ้น

- จัดอบรมให้ความรู้
- จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับ
จัดทาการคัดแยก

50,000

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

20,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

สนง.
ปลัด

- ประชาชนมี

สนง.

ประชาชน ความรู้เรื่องโรค

ปลัด

จานวน

มีความรู้ พิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น

-

280,000

280,000

280,000

280,000

สนง.

การทาหมัน

ประชาชนมี
สุขภาพที่
ดีขึ้น
มีการควบคุม
ประชากรสัตว์
ภายในตาบล

จานวน

- โรคพิษสุนัขบ้า

สนง.

สุขภาพ
ประชาชน

หมู่บ้านละ 20,000 บาท

ดาเนินการฉีดวัคซีนให้
สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ
ที่ได้มีการสารวจ

- สามารถคัดแยก

ดาเนินการ ต่างๆได้

- อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน

ดาเนินการทาหมันสัตว์
ตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์

จานวน

ครัวเรือนที่ ขยะประเภท

- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดซื้อวัคซีน
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

จานวน

ดีขึ้น

-

100,000

200,000

200,000

200,000

จานวน
สัตว์ที่ได้มี

-

150,000

150,000

150,000

150,000

สัตว์ที่ได้ ลดลง

ปลัด
สนง.
ปลัด

ปลัด

รับการฉีด
วัคซีน

54]

ที่

โครงการ

11 โครงการส่ารวจข้อมูลจ่านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
พลเรือกเอกหญิง พลอากาศหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
12 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ตาบลบ่อนอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

- เพื่อสารวจข้อมูลจานวน จานวนสุนัข และแมวที่มี
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ได้รับการสารวจและ
ขึ้นทะเบียน

- เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันปัญหาสาธาณสุข
ที่อาจเกิดขึ้น

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดขี ึ้น

จ่านวน

- จานวนสัตว์

สนง.

สัตว์ที่ได้ ในตาบลได้รับ

ปลัด

สารวจและ การขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน อย่างทั่วถึง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน

- สามารถป้องกัน

อสม. และประชาชนในตาบล

โครงการที่ ควบคุมปัญหาที่

- เฝ้าระวัง/ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ดาเนินการ เกี่ยวกับสาธารณสุข

ฝึกอบรมให้ความรู้

รับผิดชอบ
หลัก

โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาดอื่นๆ
- โครงการอาหารปลอดภัย
ฯลฯ

13 โครงการแก้ไขปัญหา การบริโภค
อาหารปลอดภัย ในตาบลบ่อนอก

หน่วยงาน

สนง.
ปลัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมี
ประชาชน สุขภาพดีขึ้น
สุขภาพ

สนง.
ปลัด

ดีขึ้น

14 โครงการการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ในชุมชนของตาบลบ่อนอก
15 ติดตั้งเครือ่ งกรอกน้า 2 เครือ่ ง
(หยอดเหรียญ) หมู่ 2
16 จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 1

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดขี ึ้น

ฝึกอบรมให้ความรู้

-

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมี
ประชาชน สุขภาพดีขึ้น
สุขภาพ

สนง.
ปลัด

ดีขึ้น

- ประชากรมีน้าดื่ม
สะอาดได้ใช้
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง

1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน

- ประชาชนมี

ประชาชน น้าดืม่ สะอาดใช้

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด

155,000

155,000

-

-

-

จานวน

- ประชาชนมีสุขภาพ

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด

54]

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 3
18
19
20
21

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง
จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 5 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง
จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 6 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง
จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 10 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง
จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย หมู่ 13 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ใช้แข็งแรง

22 โครงการหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อนอก
23 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อนอก

- เพื่อเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด
1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
300,000
300,000
200,000
200,000
180,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
180,000

162,000
200,000
200,000
180,000

200,000
200,000
180,000

2565
(บาท)
200,000
200,000
180,000

ให้ประชาชนในเขตตาบลบ่อนอก

- เพื่อให้ประชานมีความ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย

รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชนมีสุขภาพ

สนง.

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

ปลัด

จานวน

สนง.

- ประชาชนมีสุขภาพ

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

ปลัด

จานวน

สนง.

- ประชาชนมีสุขภาพ

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

ปลัด

จานวน

สนง.

- ประชาชนมีสุขภาพ

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

ปลัด

จานวน

สนง.

- ประชาชนมีสุขภาพ

โครงการ ร่างกายแข็งแรง

ปลัด

จานวนครั้ง

สนง.

- ประชาชนในพื้นที่มี

ที่ดาเนินการ หลักประกันสุขภาพที่ดี

- จัดฝึกอบรม/ทบทวนเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ปลัด

- กู้ชีพกู้ภัยมีความเข้าใจ

สนง.

โครงการที่

สามารถปฏิบัตหิ น้าที่

ปลัด

ดาเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
2 ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้อง
ถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติภัยบนท้องถนน
- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติภัยบนท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ฝึกอบรมให้ความรู้

-

2 ครั้ง/ปี

60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

20,000
60,000

20,000
60,000

2565
(บาท)
20,000
60,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีความรู้

สนง.

โครงการ ในการขับขี่รถมากขึ้น

ปลัด

จานวน
จานวนครั้ง

- ประชาชนมีความปลอดภัย

สนง.

ที่ดาเนินการ

และได้รับความช่วยเหลือ

ปลัด

54]

ที่

โครงการ

3 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ของอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย (OTOS)

4 โครงการจัดการจราจร
ภายในตาบล

5 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- จัดฝึกอบรม/ทบทวนเพิ่มเติม

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

- เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย

- อปพร. OTOS มีความ

สนง.

- จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย

โครงการที่

เข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่

ปลัด

- จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ

ดาเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนการ

- จัดทาป้ายจราจร ติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร

ดาเนินงานของอาสา
- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน

- สามารถป้องกัน

ตีเส้นจราจร ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โครงการที่ และลดอุบัตเิ หตุ

(CCTV) ป้านเตือนระวังสัตว์

ดาเนินการ ภายในตาบล

สนง.
ปลัด

ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ฯลฯ

- จัดท่าป้ายบอกโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณภัย

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

จานวน

- ประชาชนมี

ผู้ประสบ ความเป็นอยู่

ภัยแล้ง ไฟป่า โรคระบาด ฯลฯ

สาธารณภัย ที่ดีขึ้น

- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ฯลฯ

ที่ได้รับการ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วงจรปิด
- เพื่อให้ประชานมีความ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วงจรปิด
- เพื่อให้ประชานมีความ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วงจรปิด

สนง.
ปลัด

ช่วยเหลือ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้า
ร่วมอบรม

30,000

30,000

40,000

40,000

40,000

พื้นที่รู้จักการดูแลตัวเอง
- เพื่อให้ประชานมีความ

รับผิดชอบ
หลัก

ในการดับเพลิงและสาธารณภัย
- สนับสนุนงบประมาณในการอยู่เวรยาม
และตรวจยามหมู่บ้าน หมู่ 1 - 14
ฯลฯ

- เพื่อให้การสัญจรไป - มา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย
- ลดและป้องกันอุบัตเิ หตุ

หน่วยงาน

จานวน

6 โครงการป้องกันและลดความเสี่ยง - เพื่อให้ประชานมีความ
- จัดฝึกอบรมพนักงาน
การเกิดอัคคีภัย
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกสภา ประชาชน
7 โครงการป้องกันเด็กจมน้า
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน - จัดฝึกอบรม
8 ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน
หมู่ 1
9 ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน
หมู่ 5
10 ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน
หมู่ 6

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

จานวนผู้เข้า
ร่วมอบรม

200,000

200,000

400,000

-

-

-

300,000

-

-

200,000

400,000

-

-

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปลัด

- ประชาชนได้รับความ

สนง.

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปลัด

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวนโครงการ - ประชาชนได้รับความ
ที่ดาเนินการ

200,000

สนง.

จานวนโครงการ - ประชาชนได้รับความ
ที่ดาเนินการ

-

- ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวนโครงการ - ประชาชนได้รับความ
ที่ดาเนินการ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด
สนง.
ปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในตาบลบ่อนอก

2 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
"สานสายใยครอบครัวไทย
เข้มแข็ง"
3 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึง
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
- เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- การเลือกตัง้ ทั่วไปหรือเลือกตัง้ ซ่อม

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชน

ทุกประเภท

โครงการที่ เข้ามามีส่วนร่วม

- จัดทาป้าย/สื่อประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ มากขึ้น

สนง.
ปลัด

- สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
- สนับสนุนวิทยุชุมชน
- ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมสภา

การทางานของ อบต.

- จ้างบุคคลภายนอกสารวจความพึงพอใจของประชาชน

ตามระบอบประชาธิปไตย

- โครงการ อบต.บ่อนอก เคลื่อนที่
- การจัดเวทีประชาคม
ฯลฯ

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว

- เข้าค่ายครอบครัว

-

-

50,000

50,000

50,000

จานวน

- ครอบครัวใน

สนง.

ผู้เข้าร่วม ตาบลบ่อนอกมี

ปลัด

โครงการ ความสัมพันธ์ที่ดี

- เพื่อป้องกัน และให้ความ
รู้เรื่องยาเสพติด แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
- เพื่อสนองตอบนโยบาย
รัฐบาล

- จัดทาป้าย

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

- ประชาชน

สนง.

- จัดอบรม/กิจกรรมให้เยาวชน

โครงการที่ และเยาวชน

ปลัด

ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

ดาเนินการ ห่างไกล

- อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านและ

จานวน

ยาเสพติด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
- ก่อสร้างลานกีฬา
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
- จัดซื้อน้่ายาตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์
- น่าผู้เสพเข้ารับการบ่าบัด
ฯลฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ
2 โครงการปลูกป่าชายเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน - ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบล

- อนุรักษ์ตน้ ไม้ที่มีอยู่เดิม
ฯลฯ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบล

- ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

50,000

- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน - อนุรักษ์ตน้ ไม้ที่มีอยู่เดิม

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ

- เพื่อให้ประชาชนในตาบล

- สนับสนุนงบประมาณ
- จัดอบรม/กิจกรรม
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
- สนับสนุนน้ามันเชื้อเพลิง
ในการออกตรวจหน้าน้า
อ่าวบ่อนอก
ฯลฯ

50,000

- จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้

100,000

ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน
ในพื้นที่ตาบลบ่อนอกมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดาริ

- เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ของตาบลตามแนว
พระราชดาริให้ดขี ึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชนมีจิตสานึกในการ

สนง.

ผู้เข้าร่วม

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ปลัด

โครงการ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียว

จานวน

- ประชาชนมีจิตสานึกในการ

สนง.

ผู้เข้าร่วม

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ปลัด

โครงการ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียว

จานวน

- ประชาชนใน

สนง.

โครงการที่ พื้นที่มีความรัก

ปลัด

ดาเนินการ และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น

- สนับสนุนงบประมาณ
- ปลูกหญ้าแฝก
- การอนุรักษ์ดิน ต้นน้่าล่าธาร และป่า
- การปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณภาพน้่า
- การใช้พลังงานทดแทน
- โครงการรักน้่า รักป่า รักษาแผ่นดิน
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้่า

100,000

100,000

100,000

100,000

- สภาพของ
โครงการที่ สิ่งแวดล้อม
ดาเนินการ ของตาบลดีขึ้น
จานวน

สนง.
ปลัด

ฯลฯ
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ที่

โครงการ

5 โครงการพัฒนาชายทะเล
บ่อนอก
6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ที่สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อดูเลรักษาชายหาดทะเลบ่อนอก

- เก็บขยะชายหาด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ
จานวน

- ชาดหาดสะอาด

สนง.
ปลัด

ผู้เข้าร่วม

- ประชาชนมีจิตสึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ

โครงการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
ที่สาธารณะ
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่สาธารณะ

- ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ

จานวน

- ทรัพยากร

100,000

100,000

100,000

100,000

รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชน - พัฒนาชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

100,000

หน่วยงาน

- งานรังวัด งานดาเนินคดี

โครงการที่ ธรรมชาติและ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางที่สาธารณะ

ดาเนินการ สิ่งแวดล้อม

- ปรังปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะหน้าศาลา หมู่ 6

และที่สาธารณะ

- ปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวง

ไม่ถูกทาลาย

สนง.
ปลัด

- ควบคุมไฟป่า
ฯลฯ

7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้าเสีย

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ่อนอกได้มีสถานที่
กาจัดขยะ และรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กาจัดสิ่งปฏิกูล
- เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชน
ฯลฯ

- ก่อสร้างระบบกาจัดขยะแบบครบวงจร

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

จานวน

- มีสภาพแวดล้อม

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

โครงการที่ ที่ดแี ละสามารถ

- จ้างพนักงานเก็บขยะ/คัดแยกขยะ

ดาเนินการ ควบคุมขยะที่จะ

- จัดซื้อถังขยะประจาหมู่บ้าน

เกิดขึ้นในอนาคตได้

- กาจัดวัคพืชคลองกุยบุรี

- ประชาชนมี

- ก่อสร้างเตาเผาขยะ/ขุดหลุมฝังกลบ

สุขภาพที่ดถี ูก

- ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ
- จัดตั้งธนาคารขยะ
- จัดอบรม/กิจกรรม
- จัดซื้อรถเก็บขยะ
- ค่าใช้จ่ายในการก่าจัดขยะ
- จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ
- จัดซื้อรถดูดส้วม
ฯลฯ

สุขลักษณะ

สนง.
ปลัด
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ที่

โครงการ

8 การฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์
- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
- สนับสนุนงบประมาณ
- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
- เฝ้าระวังคุณภาพน้าชายฝั่ง
- วางปะการังหรือวางซั้ง
- จัดตั้งธนาคารปู
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
- ก่อสร้างเขื่อน/ทิ้งหินกั้นคลื่น
- ซ่อมแซมเขื่อนลงทะเล
- ก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่น หมู่ 1
- ขุดลอกคลองบ่อนอก หมู่ 6
- ปรับปรุงหาดหว้าขาว
- ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ฯลฯ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ปริมาณสัตว์

โครงการที่ น้าเพิ่มขึ้น

สนง.
ปลัด

ดาเนินการ - การกัดเซาะ
บริเวณชายฝั่ง
ลดลง
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