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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ 1 จากสามแยก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 300,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

นานางวงษมา  ตะพันธุ - สามแยกโรงสีชุมชน หมูที่ 14 คมนาคมขนสง ยาว 200 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล.800 ตร.ม.

2 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง  0.40 เมตร 200,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

บานหวยหวา หมูที่ 1 ยาว 150 เมตร 1  แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

จากหนาบาน จ.ส.อ.พิริยะ  ธรรมวงศ - หนาบาน ลึก 0.40 เมตร 

นางสาวเปยน  ศรีวงษชัย

3 กอสรางฝาปดรางระบายน้ําตะแกรงเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ กวาง 0.30 เมตร 60,000 รางระบายน้ํา ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานหวยหวา หมูที่ 1  จากหนาบานนายบุญมี ทรัพยสินของประชาชน ยาว  45  เมตร 1 แหง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ประสานเชื้อ - ตรงขามศาลปูตา

4 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดบานหวยบงเหนือ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.30 เมตร 80,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

หมูที่ 2  จากหนาบานนายวุฒิ  มั่นคง - หนาบาน  ยาว 105 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

นายสุด  ชัยวัฒนกุลวานิช ลึก 0.30 เมตร

5 กอสรางฝาปดรางระบายน้ําตะแกรงเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ กวาง 0.30 เมตร 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 จากหนาบานนายสุด ทรัพยสินของประชาชน ยาว  65  เมตร 1 แหง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ชัยวัฒนกุลวานิช  - หนาบานนางประดิษฐ นิยมชัย 
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    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



6 กอสรางฝาปดรางระบายน้ําตะแกรงเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ กวาง 0.30 เมตร 100,000 รางระบายน้ํา ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 จากหนาบานนางจินดา ทรัพยสินของประชาชน ยาว  69  เมตร 1 แหง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ดวงจินดา - หนาบานนางทองรัก  คําลอยฟา

7 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 300,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนางวันดี  พูนทาหวา - หนาบาน คมนาคมขนสง ยาว  380 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายประสิทธิ์  สากุล หนา  0.15 เมตร  

พื้นที่ คสล.1,520 ตร.ม.

8 กอสรางถนนคันดินเพื่อการเกษตร พรอมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  6   เมตร 100,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานมวงเงาะ  หมูที่ 4  จากนานายฮอย - นา คมนาคมขนสง ยาว 1,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายสัมฤทธิ์  สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 3,000 ลบ.ม.

9 กอสรางถนนลูกรังบานมวงเงาะ  หมูที่ 4 จาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  6   เมตร 80,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

นานายจําป  โลหะมาตร - วัดปาหวยหวา คมนาคมขนสง ยาว 600 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร 

ปริมาตร 1,800  ลบ.ม.

10 กอสรางถนนลาดยางบานมวงเงาะ หมูที่ 4 - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  6 เมตร 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานซับพระไวย ตําบลโพนทอง คมนาคมขนสง ยาว 3,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ 18,000 ตร.ม.
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    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

11 กอสรางถนน คสล.รอบนอกบานหนองโมง หมูที่ 5 - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 600,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหนองหิน หมูที่ 7 คมนาคมขนสง ยาว 900 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.4,500 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



12 กอสรางถนน คสล. บานหนองโมง หมูที่ 5 ซอยบาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 15,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

นายสุนันท  ลองจํานงค คมนาคมขนสง ยาว 13 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.65 ตร.ม.

13 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด  บานหนองโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 0.30 เมตร 20,000 รางระบายน้ํา ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่  5  ซอยบานนายสุนันท  ลองจํานงค คมนาคมขนสง ยาว 22 เมตร 1 แหง รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ลึก 0.40 เมตร

14 กอสรางถนนลูกรัง บานหนองโมง หมูที่ 5  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 20,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนายพนัส  ฉะชัยภูมิ -  ถนนรอบ คมนาคมขนสง ยาว  200 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนองโมง สูง 0.50 เมตร 

 ปริมาตร 400 ลบ.ม.

15 กอสรางถนน คสล.บานหนองโมง  หมูที่ 5 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 30,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ศาลา sml - หนาบานนางสมบัติ  เจนชัย คมนาคมขนสง ยาว  40  เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.160 ตร.ม.
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    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

16 โครงการกอสรางถนน คสล.บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ  ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

  1.สายหนาบานนายทวี  พึ่งไพศาล ถึงบาน คมนาคมขนสง กวาง 4  เมตร 200,000 2 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายเจษฎา  สันโดษ ยาว 400 เมตร

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.160 ตร.ม.

  2.สายโรงเรียน กวาง  4  เมตร 100,000

ยาว 300  เมตร

หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา



พื้นที่ คสล.120 ตร.ม.

17 กอสรางรางระบายน้ํา  บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40  เมตร 30,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนายสมศักดิ์  ดุงชัยภูมิ - หนาบาน หมูบาน ยาว  84  เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

นายเรือง  พูนทาหวา  ลึก   0.40 เมตร

18 กอสรางรางระบายน้ํา  บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40  เมตร 20,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนายคําเจียม  ครองสถาน - หนา หมูบาน ยาว  60 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

บานนายสงกรานต  พงษสระพัง ลึก   0.40 เมตร

19 กอสรางรางระบายน้ํา  บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40  เมตร 35,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนางทองพันธุ  ศรชัย - หนาบาน หมูบาน ยาว  93 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

นายศิลา  กองจันทร ลึก   0.40 เมตร

20 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 80,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

บานหนองหิน หมูที่ 7 จากหนาบานนายสมศักดิ์   หมูบาน ยาว 300 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

คงนาวัง - หนาบานนายละออง  แตงโยธา ลึก  0.40 เมตร
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    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

21 กอสรางรางระบายน้ํา บานหนองหิน หมูที่ 7 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 100,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนายสุวิทย  ชูสกุล - หนาบานนางสวย หมูบาน ยาว 400 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

สุนทรา ลึก  0.40 เมตร

22 กอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปด บานหนองหิน  เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 30,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

หมูที่ 7 จากหนาบานนางสังวาล  อนันตเตา หมูบาน ยาว 100 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

  - นานางละออศรีสุชาติ ลึก  0.40 เมตร

23 กอสรางถนน คสล.บานหนองหิน หมูที่ 7  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 50,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนายมงคล   จาชัยภูมิ - ถนนรอบสระ คมนาคมขนสง ยาว 50 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนองสระแบง หนา 0.15 เมตร

 พื้นที่ คสล. 120 ตร.ม.

24 กอสรางถนน คสล.บานหนองหิน หมูที่ 7  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 25,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จาหหนาบานนางบุญสง  ปจฉิม - ถนนรอบสระ คมนาคมขนสง ยาว 25 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



หนองสระแบง หนา 0.15 เมตร

 พื้นที่ คสล. 100 ตร.ม.

25 กอสรรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหนองหิน  เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 150,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

หมูที่ 7  จากหนาบานนางทองแพร สุขจําลอง - หมูบาน ยาว 500 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

หนาบานนายนิวัตร  ดวงเงิน ลึก  0.40 เมตร

26 กอสรางถนน คสล.บานหนองสระแบง  หมูที่ 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 20,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ซอยหนาบานนายเกษม  สากุล คมนาคมขนสง ยาว 30 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

 พื้นที่ คสล. 90 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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27 กอสรางถนน คสล.บายหนองสระแบง หมูที่ 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 15,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ซอยหนาบานนายบุญหลาย  ดังยางหวาย คมนาคมขนสง ยาว 20 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

 พื้นที่ คสล. 60 ตร.ม.

28 กอสรางถนน คสล.บายหนองสระแบง หมูที่ 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ซอยบานนางดาวเทียม  โคตรซุย - หนาบาน คมนาคมขนสง ยาว 210 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายปรีชา  ศรีวงษชัย หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 840 ตร.ม.

29 กอสรางถนน คสล.บานยางบง หมูที่ 9  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 2,000,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สายบานยางบง - บานสรางแหว คมนาคมขนสง ยาว 4,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 20,000 ตร.ม.

30 กอสรางถนนลูกรังบดอัดบานยางบง หมูที่ 9  -  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 8 เมตร 800,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานสรางแว ตําบลโพนทอง คมนาคมขนสง ยาว 4,500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 18,000 ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา



31 กอสรางถนนยกคันดินเพื่อการเกษตร บานยางบง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 6 เมตร 300,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 9  จากนานางบุญเล็ง  ทาทาหวา เชื่อมถนน คมนาคมขนสง ยาว 1,800 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ลาดยางหนองหิน - หนองหญารังกา สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 5,400 ลบ.ม.
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32 กอสรางถนน คสล.บานนอย หมูที่ 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 100,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนางนอย  โสกกา  พรอมวางทอ คมนาคมขนสง ยาว 1,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

จํานวน  3  จุด หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 4,000 ตร.ม.

33 กอสรางถนนลูกรัง บานนอย หมูที่ 10  - นา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

นายสุบิน  ลองจํานงค คมนาคมขนสง ยาว 2,035 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 4,070 ลบ.ม.

34 กอสรางถนนลูกรังบานนอย หมูที่ 10 - หนองกกจิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

คมนาคมขนสง ยาว 1,136 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 4,070 ลบ.ม.

35 กอสรางยกระดับคันดินพรอมลงลูกรังปรับเกรด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 50,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานนอย หมูที่ 10  จากนานายเสวียน  พาอีเมง - คมนาคมขนสง ยาว 500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นานายเสงี่ยม  ครองผล สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 1,000 ลบ.ม.

36 กอสรางถนนคันดิน  พรอมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 6 เมตร 200,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหนองไมงาม หมูที่ 11 คมนาคมขนสง ยาว 2,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

จากนานางสมัย  วงษโนนงิ้ว - นานางสาคร ธงภักดิ์ สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 6,000 ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา



1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 71

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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37 กอสรางถนน คสล.บานหนองไมงาม หมูที่ 11 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 500,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากสี่แยกนานางวิไล  จี้เพชร  - หนาบานนายสุนทร คมนาคมขนสง ยาว 550 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สากุล หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.2,750 ตร.ม.

38 กอสรางถนนคันดิน  พรอมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 50,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหวยหวาเหนือ  หมูที่ 12 ระหวางสวน คมนาคมขนสง ยาว 720 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นางทองมวน หิรัญเทศ - นานางจํารัส  ชางเหล็ก สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 1,440 ลบ.ม.

39 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 1,000,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สายตรงขามหนาวัดศิริชัยมงคลวนาราม - ทางแยก คมนาคมขนสง ยาว 2,700 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สายบานมวงเงาะ - ภูแฝด หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.10,800 ตร.ม.

40 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 1,200,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากบานนางละมูล  ทองหลง - ถนนมวงเงาะภูแฝด คมนาคมขนสง ยาว 2,500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 12,500 ตร.ม.

41 กอสรางรางระบายน้ําบานหวยหวาเหนือ  หมูที่ 12 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 9,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

พรอมฝาปดจากหนาบานนายพานรอง  ธรรมประโชติ -  หมูบาน ยาว 15 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

หนาบานนายสองเรียม  กองจันทร  ลึก  0.40 เมตร
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(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

42 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหนองชุมแสง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 300,000 ถนนแอสฟลท ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 13  จากหนาบานนายสมหมาย  ศรีวงษชัย - คมนาคมขนสง ยาว 700 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

บานหนองโมง  หมูที่ 5 หนา 0.40 เมตร

พื้นที่แอสฟลท 2,800 ตร.ม.

43 กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา บานหนองชุมแสง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ กวาง 0.30 เมตร 50,000 รางระบายน้ํา ประชาชนไดรับความ กองชาง

หมูที่ 13  จากหนาบานนายศริษ  บุตรศรี - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน ยาว  65  เมตร 1 แหง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายประสบ  หาญมะโน 

44 กอสรางถนนคันดินเพื่อการเกษตร พรอมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  5  เมตร 50,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหวยหวาใตหมูที่ 14  จากนานางนวลจันทร คมนาคมขนสง ยาว  400 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

 ดงทอง - นานายชัยศรี   ไพศาลวัน  สูง  0.50  เมตร

พื้นที่ คสล. 2,000 ตร.ม.

45 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยหวาใต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 14  จากนานายฤทธิ์  รักษหินลาด - คมนาคมขนสง ยาว 1,500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นานายสุดใจ  สมานกุล  สูง  0.50  เมตร

ปริมาตร 3,000 ลบ.ม.

46 กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยหวาใต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  5  เมตร 300,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 14  จากนานางขานทอง  อินเสนา - คมนาคมขนสง ยาว 6,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

บานโปรงคลอง  ตําบลบานโสก อําเภอคอนสวรรค สูง  0.50  เมตร

ปริมาตร 15,000 ลบ.ม.
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48 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานหวยหวาใต หมูที่ 3 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน ยาว 180 เมตร 50,000 ทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จุดที่ 1  จากหนาบานนายกองแพง  กําเนิดบง - หนา หมูบาน 3 จุด หมูบาน (จากแผนชุมชน)

บานนางจิต  ธงภักดิ์  

งบประมาณและที่มา



จุดที่ 2  จากหนาบานนางปราณี  นารีรักษ - ศาลปูตา ยาว 400 เมตร

จุดที่ 3  จากหนาบานนางลําพันธ  รองจํานงค - นา ยาว 120 เมตร

นางฉวีวรรณ  หวะสุวรรณ 

49 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  6  เมตร 1,000,000 ถนนแอสฟลท ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

เสนทางหินกอง - ภูแฟก  คมนาคมขนสง ยาว 1,350 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.40 เมตร

พื้นที่แอสฟลท 8,100 ตร.ม.

50 โครงการกอสรางถนน คสล.บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 300,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จุดที่ 1  เสนไปวัดหินกอง คมนาคมขนสง ยาว 200 เมตร  1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 800 ตร.ม.

จุดที่ 2  เสนไปโรงเรียนหินกอง กวาง  4  เมตร

ยาว 100 เมตร

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 400 ตร.ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 72

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

51 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  3  เมตร 20,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหนองสระแบง หมูที่ 8  สายหนองสระแบง - คมนาคมขนสง ยาว 150 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หวยหินเจาะแยกนายศิริศักดิ์  ศิริบุรี สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 225 ลบ.ม.

52 กอสรางถนน คสล.หนองสาธารณะวัดโคกสวาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 300,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหนองสระแบง หมูที่ 8  คมนาคมขนสง ยาว  350 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.40 เมตร

งบประมาณและที่มา



พื้นที่ คสล. 1,400 ตร.ม.

53 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 90,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1  จากถนนดําสายหนองตาไกนานายถึงแทน คมนาคมขนสง ยาว  630 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

รองจํานงค  - นานางทองหยอด  ศรีจําปา สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 945 ลบ.ม.

54 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 90,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1  จากนานางวงษมา ตะพันธุ - นานางสมพาน คมนาคมขนสง ยาว  630 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ศรีวงษชัย สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 945 ลบ.ม.

55 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  5 เมตร 100,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 จากนานางวงษมา  ตะพันธุ - นานางสมพาน  คมนาคมขนสง ยาว 650 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ศรีวงษชัย สูง 0.50 เมตร

ปริมาตร 1,625 ลบ.ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 74

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

56 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ 1 ภายในซอย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 25,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จุดที่ 1 เริ่มจากหนาบานนายพานรอง  ธรรมประโชติ - คมนาคมขนสง ยาว 20 เมตร 2 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนาบานนายประชา  ปรางคชัยภูมิ หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 60 ตร.ม.

จุดที่ 2  เริ่มจากหนาบานนายสงัด  แคนชัยภูมิ - หนา กวาง 2.50 เมตร 20,000

บานนายโสภา  สงวนศักดิ์  ยาว 20 เมตร

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 50 ตร.ม.

57 กอสรางถนน คสล.รอบศาลา sml บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 25,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 คมนาคมขนสง ยาว 20 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 60 ตร.ม.

58 กอสรางถนน คสล.รอบสระวัด บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

คมนาคมขนสง ยาว 200 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 800 ตร.ม.

59 กอสรางถนนลูกรังพรอมปรับเกรด บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 100,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1  จากสามแยกนานายบัวพา หลหินลาด - นา คมนาคมขนสง ยาว 1,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นางทองงด  กองจันทร สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 2,000 ลบ.ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 75

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

60 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 6 เมตร 300,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 จากนานางบุปผา คลาดสนิท - นานายเสงี่ยม คมนาคมขนสง ยาว 2,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

คลองผล พรอมวางทอ 3 จุด สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 6,000 ลบ.ม.

61 กอสรางฝาปดรางระบายน้ําตะแกรงเหล็ก บานหวยบง เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.40 เมตร 100,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

เหนือ หมูที่ 2  จากประตูวัดโคกสวางทางดานทิศเหนือ หมูบาน ยาว 100 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

 - หนาบานนางทองแพร  สุขจําลอง ลึก  0.40 เมตร

62 วางทอระบายน้ํา บานหวยบงเหนือ หมูทึ่ 2 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน ยาว 47 เมตร 50,000 ทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนายสุนทร  แฝงชัยภูมิ   - หมูบาน 1 จุด หมูบาน (จากแผนชุมชน)

หนาบานนางจิระ  วงษศรีไข

63 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนายประจวน  นารีรักษ - ศาลปูตา คมนาคมขนสง ยาว 217 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 868 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา



64 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3 เมตร 30,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนางจันทรเที่ยง  กาบิลพงษ - หนาบาน คมนาคมขนสง ยาว 28 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นางสําราญ  ธงภักดิ์ หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 84  ตร.ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 76

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

65 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 1,000,000 ถนนคสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนายแมน  ตูกระโทก - สามแยกตรงขาม คมนาคมขนสง ยาว 700 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ตูยามตําบลหวยบง หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 2,800  ตร.ม.

66 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสวนสาธารณะรอบวัดโคกสวาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ  1 แหง 20,000 1 แหง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

คมนาคมขนสง รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

67 กอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 500,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2  จากตูยามตํารวจ - หนาบานคมนาคมขนสง ยาว 500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายวิบูลย  มั่นคง  หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 2,000  ตร.ม.

68 กอสรางถนนคันดิน พรอมลงลูกรัง บานมวงเงาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 4 จากนานายสมจิตร  ไพศาลพงษ - แยกหนองไข คมนาคมขนสง ยาว 1,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นกเปด สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 2,500 ลบ.ม.

69 กอสรางถนนคันดิน พรอมลงลูกรัง บานหวยหวาเหนือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 40,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 จากถนนสายกุดตุม หินกอง แยกไปบาน คมนาคมขนสง ยาว 217 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



นายบุญเรือน  มูลจันทร สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 434 ลบ.ม.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 77

    1.1  แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

70 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาใต หมูที่ 14 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 200,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากนานางวงษมา  ตะพันธ ไปเชื่อมสามแยกหลังโรงสี คมนาคมขนสง ยาว 200 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ชุมชน หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 800  ตร.ม.

71 กอสรางถนน คสล. บานนอย หมูที่ 10 จากสี่แยกหนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 500,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

โรงเรียนบานหวยหงา - บานนางลําดวน  พันธธรรม คมนาคมขนสง ยาว 400 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 2,000  ตร.ม.

72 กอสรางถนน คสล. บานนอย หมูที่ 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 700,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

คมนาคมขนสง ยาว 700 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 2,800  ตร.ม.

73 กอสรางถนน คสล.บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 3,000,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหลังวัดศิริชัยวนาราม ไปเชื่อมโคกหินขาว เชื่อมกับ คมนาคมขนสง ยาว 2,500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ตําบลบานโสก อําเภอคอนสวรรค หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 12,500  ตร.ม.

74 กอสรางถนนคันดินพรอมลงลูกรัง บานหวยหวาเหนือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 6 เมตร 3,000,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 จากสออดฟารม - ถนนมวงเงาะภูแฟด คมนาคมขนสง ยาว 2,400 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 7,200 ลบ.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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76 กอสรางถนนยกคันดินลงลูกรัง บานหวยหวาเหนือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 100,000 ถนนคันดิน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 จากถนนสายหินกอง - กุดตุม ซอยบาน คมนาคมขนสง ยาว 103 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายสมบูรณ  สากุล สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 206 ลบ.ม.

77 กอสรางถนนลูกรัง บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 140,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนายสัมฤทธิ์ จันทะรัก - บานนางลําใย คมนาคมขนสง ยาว 140 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

ดังโพนทอง สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 280 ลบ.ม.

78 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด บานหนองโมง เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 100,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

หมูที่ 5  จากศาลา sml - สามแยกรอบหนองโมง หมูบาน ยาว 120 เมตร 1 แหง หมูบาน (จากแผนชุมชน)

หนองหิน ลึก  0.40 เมตร

79 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5  เมตร 1,000,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากนานายบุญเดช จําพันธ - นานายบัวพา พลหินลาด คมนาคมขนสง ยาว 1,000 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 5,000  ตร.ม.

80 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาใต หมูที่ 14 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 1,500,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากนานายฤทธิ์ รักหินลาด - นานายมานิตย แสงใส คมนาคมขนสง ยาว 1,500 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 7,500  ตร.ม.
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81 กอสรางถนน คสล. บานหวยหวาใต หมูที่ 14 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 700,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากนานางนวลจันทร ดงทอง - นานายพานรอง คมนาคมขนสง ยาว 600 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



อาจใจ หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 3,000  ตร.ม.

82 ปรับปรุงภูมิทัศน รอบหนองชุมแสง หมูที่ 13 เพื่อใหมีความรมรื่น สวยงาม 1 แหง 30,000 1 แหง มีความรมรื่น สวยงาม กองชาง

(จากแผนชุมชน)

83 กอสรางถนน คสล. บานหนองชุมแสง หมูที่ 13 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 4 เมตร 45,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนางจินวรา เยาวพันธ - นานายสมิง คมนาคมขนสง ยาว 45 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

เพ็งสุวรรณ หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 180  ตร.ม.

84 กอสรางถนน คสล. บานหนองชุมแสง หมูที่ 13 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 3.50 เมตร 70,000 ถนน คสล. ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากหนาบานนางทองสาย อิธิแสง - หนาบาน คมนาคมขนสง ยาว 60 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

นายวันทอง  ธงภักดิ์ หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 210  ตร.ม.

85 กอสรางถนนลูกรัง บานหนองชุมแสง  หมูที่ 13 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 250,000 ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จากแยกหนองแวงใหญ - ลําหวยมวง คมนาคมขนสง ยาว 2,200 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

สูง 0.50 เมตร  

ปริมาตร 5,500 ลบ.ม.
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86 กอสรางถนนคันดิน พรอมลงลูกรัง บานมวงเงาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง 5 เมตร 170,000 ถนนยาว ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 4 จากนานางทองใบ  ดวงเงิน - นานายอนันต คมนาคมขนสง ยาว 1,500 เมตร 1,500 เมตร รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

เติมชีพ สูง 0.50 เมตร  

พื้นที่ คสล. 7,500  ตร.ม.

87 กอสรางรางระบายน้ํา บานหนองสระแบง หมูที่ 8 เพื่อปองกันน้ําทวมขังภายใน กวาง 0.30 เมตร 30,000 รางระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขังภายใน กองชาง

จากหนาบานนางทองดํา เค็งชัยภูมิ - หนาบาน หมูบาน ยาว 100 เมตร ยาว หมูบาน (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



นางกองหนุน สุรฤทธิ์พงศ ลึก  0.40 เมตร 100 เมตร

88 ซอมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตําบลหวยบง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ กวาง  4  เมตร 100,000 100,000 100,000  ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 - หมูที่ 14 คมนาคมขนสง ยาว 300  เมตร  รวดเร็วในการคมนาคมขนสง (จากแผนชุมชน)

หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล.120 ตร.ม.
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1 ขุดลอกลําหวยหวาตอนกลางระหวางนานายลุน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 6 ไร 400,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

บุญชู  ถึงนานายบัณฑิต  แฝงชัยภูมิ ขุดดินออกเปน (จากแผนชุมชน)

อางเก็บน้ําขนาดเล็ก

2 ขุดบอบาดาลพรอมซับเมิส  เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 14 บอ 200,000 200,000 200,000 14 บอ ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

(จากแผนชุมชน)

3 ขุดลอกลําหวยบง  บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 500 เมตร 100,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

จากหนาบานนายศิริศักดิ์  ธงทอง -  นานายอุดม (จากแผนชุมชน)

คุมหวยบง

งบประมาณและที่มา



4 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา คสล.บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว  21 เมตร 300,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

จากนานายกองแพง  กําเนิดบง - นานายจินดา สูง 1.50 เมตร (จากแผนชุมชน)

รองจํานงค

5 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา คสล.บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว  20 เมตร 300,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

จากนานายพรมดี  หาญอาวุธ - นานายสมหมาย สูง 1.50 เมตร (จากแผนชุมชน)

ประจญหาญ

6 ขุดลอกหนองพิมาล  บานหนองโมง หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป จํานวน 300,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

5 ไร (จากแผนชุมชน)

7 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน  บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 200,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

1,000 เมตร (จากแผนชุมชน)

8 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยหวาตอนบน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กวาง 12  เมตร 200,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

บานหินกอง หมูที่ 6 สูง 2.50 เมตร (จากแผนชุมชน)
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9 ขุดลอกลําหวยบงพรอมคันกั้นน้ํา บานยางบง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 3,000 เมตร 200,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

หมูที่ 9  จากลําหวยบงตอนบน - ถนนสายซับพระไว (จากแผนชุมชน)

10 ขุดลอกลําหวยทับควาย หมูที่ 10, 1, 14 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 4,000 เมตร 200,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

(จากแผนชุมชน)

11 กอสรางคลองสงน้ํา บานหนองไมงาม หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 400 เมตร 200,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

จากนานายสุระ  รักษมณี  ลงสูหนองไมงาม (จากแผนชุมชน)

12 ขุดลอกคลองหวยทับควาย บานหวยหวาเหนือ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 2,700 เมตร 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

หมูที่ 12 จากสระวัดชมพู - นานางบุญถิ่น อุปมา (จากแผนชุมชน)

13 ขุดลอกสาธารณะหนองชุมไซ พื้นที่ติดนานายประสิทธิ์ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 8 ไร 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

หาญอาวุธ  - นานายไสว  ดํารงเชื้อ (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



บานหนองชุมแสง หมูที่ 13

14 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยมวงตอนลาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กวาง  18  เมตร 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

จากนานายสมัย  ดํารงเชื้อ  บานหนองชุมแสง หมูที่ 13 สูง  2.50 เมตร (จากแผนชุมชน)

15 ขุดลอกลําหวยหวาตอนบน  เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กวาง  12 เมตร 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 14  จากลําหวยนานายสุทัศน ยาว 4,000 เมตร (จากแผนชุมชน)

ชูสกุล - ฝายทางเกวียน

16 ขุดลอกลําหวยหวาตอนลาง  บานหวยหวาเหนือ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กวาง  12 เมตร 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

หมูที่ 14  จากฝายทางเกวียน - นานางขันทอง  ธุลี ยาว 2,500 เมตร (จากแผนชุมชน)
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    1.2  แนวทางการพัฒนา :  การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

17 ขุดลอกคลองกั้นแนวไฟปาในเขตโคกปาชาทั้ง 4 หมู เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป  1  แหง 200,000 1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

1, 10, 12, 14 (จากแผนชุมชน)

18 ปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล  บานหวยบงเหนือ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 2 จุด 200,000 2 จุด ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

หมูที่ 2  (จากแผนชุมชน)

  จุดที่ 1 หนาบานนายสุวิทย ดังชัยภูมิ 

  จุดที่ 2 หนาบานนายเชื่อม  ชูชีพ 

19 สูบน้ําจากลําหวยบงสูคลองยาว เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 1 แหง 50,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

(จากแผนชุมชน)

20 ขุดลอกกิ่วคอมา บานมวงเงาะ หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป   1 แหง 200,000   1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

(จากแผนชุมชน)

21 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 14 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 14 หมูบาน ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป กองชาง

(จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา
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    1.3  แนวทางการพัฒนา :  การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 วางทอเมนระบบประปาภายในหมูบานหวยบงเหนือ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 1  แหง 200,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

หมูที่ 2   (จากแผนชุมชน)

2 กอสรางประปาหนองกุดโดน บานยางบง หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 1  แหง 200,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

  (จากแผนชุมชน)

3 วางทอน้ําประปาขยายเขต บานนอย เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 2  แหง 200,000  2  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

หมูที่ 10    (จากแผนชุมชน)

 จุดที่ 1 จากหนาบานนายสุด  พาปอ

 จุดที่ 2 จากหนาบานนายเจริญ  ศรีวงษชัย

4 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ บานหนองไมงาม เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป  1  แหง 500,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

หมูที่ 11   (จากแผนชุมชน)

5 ขยายเขตประปา  บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 1,700 เมตร 300,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

จากหนาวัดศิริชัยมงคลวนาราม - หนาบาน    (จากแผนชุมชน)

นายบุญเดช  จวนชัยภูมิ

6 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ บานหนองชุมแสง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป  1  แหง 500,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

หมูที่ 13   (จากแผนชุมชน)

7 ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส  เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 14  ถัง 200,000 200,000 200,000 14  ถัง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

(จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา
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    1.3  แนวทางการพัฒนา :  การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 วางทอเมนระบบประปาภายในหมูบานหนองสระแบง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 1  แหง 200,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

หมูที่ 8   (จากแผนชุมชน)

9 วางทอสงน้ําจากโสกขี้เหล็ก (คลองยาว) ไปหนองวัด เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว  250 เมตร 200,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

โคกสวาง บานหนองสระแบง หมูที่ 8   (จากแผนชุมชน)

ขนาดทอ PVC 3 นิ้ว 

10 วางทอประปาจากบานมวงเงาะ หมูที่ 4 ผาน อบต. เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ยาว 3 กิโลเมตร 200,000  1 แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

 - บานหนองสระแบง  หมูที่ 8  ทอขนาด 4 นิ้ว   (จากแผนชุมชน)

11 ขยายทอประปาในเขตพื้นที่ตําบลหวยบง เนื่องจากทอประปาเกาอุดตัน  14 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 14 หมูบาน ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

 (จากแผนชุมชน)

12 กอสรางถังน้ําใส พรอมสูบน้ํา ภายในเขตพื้นที่ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป ขนาด 500,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

อบต.หวยบง ตามแบบการประปาสวนภูมิภาค 2,500 ลบ.ม.  (จากแผนชุมชน)

13 กอสรางระบบประปาขนาดใหญ บานนอย หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป  1  แหง 500,000  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป สํานักปลัด

พรอมวางทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว   (จากแผนชุมชน)
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    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานงบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 60,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากนานายบัณฑิต แพงชัยภูมิ  ถึงนา ทรัพยสินของประชาชน 600 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นางเสาวภา  คลาดสนิท เพิ่มขึ้น

2 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวา หมูที่ 1 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 60,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากนานายสงคราม กุลพิมล ถึงนา   ทรัพยสินของประชาชน 600 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นางทองหยอด  ศรีจําปา เพิ่มขึ้น

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยบงเหนือ  หมูที่ 2 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 20,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายศิริศักดิ์  ธงทอง ถึงหนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 250 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นางจินดา  ดวงจินดา เพิ่มขึ้น

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยบงเหนือ  หมูที่ 2 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 10,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายอุดม คุมหวยบง - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 60 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายจิระชัย  พิมาลัย เพิ่มขึ้น

5 ขยายเขตไฟฟา บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 70,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายอุดม  สุฤทธิ์  - นานายทวี ทรัพยสินของประชาชน 730 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ลาภเจริญ  เพิ่มขึ้น

6 ขยายเขตไฟฟา บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 30,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายชนน  อาจอนงค - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 380 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นางวันดี  พูนทาหวา เพิ่มขึ้น

7 ขยายเขตไฟฟา บานหวยบงใต หมูที่ 3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 40,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายอุดม  สุฤทธิ์ - นานายบัวลา ทรัพยสินของประชาชน 480 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

พลเสนา เพิ่มขึ้น
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    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานมวงเงาะ  หมูที่ 4  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

งบประมาณและที่มา



สายซับเมก - ซับมวง ทรัพยสินของประชาชน 1,000 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

9 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/แรงสูง บานมวงเงาะ หมูที่ 4 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 300,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สายวัดมวงเงาะ  - ภูแฝด - กิ่วคอมา ทรัพยสินของประชาชน 3,000 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

10 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรบานหนองโมง หมูที่ 5 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สายหนองพิมาล  -  หนองแวง ทรัพยสินของประชาชน 1,100 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

11 ขยายเขตไฟฟา บานหินกอง หมูที่ 6 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 1,400 เมตร 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากนานายประพันธ  ชื่นนาเสียว - นา ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายองอาจ  กองจันทร เพิ่มขึ้น

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองสระแบง หมูที่ 8 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ จํานวน  10 จุด 50,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนการเกษตรสายหนองสระแบง -หนองขาม ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

13 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14 จากถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สายบานหวยหวาใต - หนองตาไก เขาไปถึงนา ทรัพยสินของประชาชน 150 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายบุญมี ประสานเชื้อ เพิ่มขึ้น
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    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

14 ขยายเขตไฟฟา  บานหินกอง หมูที่ 6  จากนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 1,400 เมตร 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายประพันธ  ชื่นนาเสียว - นานายองอาจ  กองจันทร ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองสระแบง หมูที่ 8 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 800 เมตร 80,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนการเกษตรสายหนองสระแบง หนองหิน - เสน ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ทางดอนหัน สายหมูบานหนองไมงาม เพิ่มขึ้น 

16 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานยางบง  หมูที่ 9 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ   ยาว  80  เมตร 20,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

งบประมาณและที่มา



สายยางบง - หนองหญารังกา ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น 

17 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานยางบง หมูที่ 9  จาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 900 เมตร 90,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นานายชนะ  เพ็ญวิชา - บานนายโสวิต  สงวนศักดิ์ ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น 

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําบานยางบง หมูที่ 9  จาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 500 เมตร 50,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นานายชนะ  เพ็ญวิชา - หนาบานนายละมาย เต็มศิลป ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น 

19 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ 50,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

 1.จากบานนายสุด  พาปอ - บานนางลําดวน ทรัพยสินของประชาชน ยาว  500 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

พันธธรรม  เพิ่มขึ้น

20 โครงการขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 50 เมตร 10,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายแว  กองจันทร - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายทองสุข  ไพศาลวัน เพิ่มขึ้น
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    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

21 ขยายเขตไฟฟา บานหนองไมงาม หมูที่ 11 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 550 เมตร 50,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากสี่แยกนานางวิไล  จี้เพชร  - บานนายสุนทร ทรัพยสินของประชาชน ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

สากุล เพิ่มขึ้น

22 ขยายเขตไฟฟา  บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 20,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาวัดศิริชัยมงคลวนาราม - บานนายสัมฤทธิ์ ทรัพยสินของประชาชน 220 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

จันทะชัย  เพิ่มขึ้น

23 ขยายเขตไฟฟา  บานนอย หมูที่ 10  จากหนาบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 10,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายเสงี่ยม  ครองผล - หนาบานนายกองดี  สงวนศักดิ์ ทรัพยสินของประชาชน 100 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

24 ขยายเขตไฟฟา  บานนอย หมูที่ 10  จากหนาบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 100,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นางนอย  ศรีวงษชัย - นานายสุรัตน  ธงภักดิ์ ทรัพยสินของประชาชน 1,200 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



เพิ่มขึ้น

25 ขยายเขตไฟฟา  บานนอย หมูที่ 10  จากหนาบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 20,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายกงทอง  ใจกระเสริม - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 200 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายประมวล  ธงภักดิ์  เพิ่มขึ้น

26 ขยายเขตไฟฟา  บานนอย หมูที่ 10  จากหนาบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 10,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายบัวสี  พูนทาหวา - โรงเรียนบานหินกอง ทรัพยสินของประชาชน 130 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

27 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยหวา หมูที่ 1 จากนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 50,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายเหลาทอง  ยอดทาหวา - สามแยกนานางวงษมา ทรัพยสินของประชาชน 500 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

ตะพันธุ  เพิ่มขึ้น

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 88

    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

28 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหวยหวา หมูที่ 1 จาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 150,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

หนาบานนางทองลวน  ยอดทาหวา-นานายบัณดิษฐ  ทรัพยสินของประชาชน 1,800 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

แฟงชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

29 ขยายเขตไฟฟา บานนอย หมูที่ 10  จากหนาบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 10,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายประมวล  ธงภักดิ์ เขาไปปาชา ทรัพยสินของประชาชน 140 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

30 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12  จาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 150,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

โรงสีนายสุทธะ  ถนอมศรี - นานายเสมอ ดังโพนทอง ทรัพยสินของประชาชน 1,900 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

31 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ 200,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

  จุดที่ 1 จากนานายฤทธิ์  รักหินลาด - นานายมานิตย ทรัพยสินของประชาชน ระยะทาง ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

แสงใส 1,500 เมตร เพิ่มขึ้น

  จุดที่ 2 จากนานายฤทธิ์  รักหินลาด - นานายพานรอง ระยะทาง

อาจใจ 600 เมตร

  จุดที่ 3 จากถนนสายบานหวยหวาใต - บาน ระยะทาง

หนองตาไก - นานายบุญมี  ประสานเชื้อ 130 เมตร

งบประมาณและที่มา



32 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองหิน หมูที่ 7 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 80,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายจันดา  วงษโนนงิ้ว - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 800 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายสมนึก  ชูสกุล เพิ่มขึ้น

33 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12  จาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 140,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

โรงสีนางเยาวรัตน ถนอมศรี - นานายเสมอ ดังโพนทอง ทรัพยสินของประชาชน 1,400 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 89

    1.4 แนวทางการพัฒนา :  ติดตั้งปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

34 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 จากหนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 120,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

บานนางทองลวน  ยอดทาหวา - นานายบัณฑิต ทรัพยสินของประชาชน 1,200 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

แฟงชัยภูมิ  เพิ่มขึ้น

35 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 จากหนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 140,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

โรงสีนางเยาวรัตน ถนอมศรี - นานายเสมอ ดังโพนทอง ทรัพยสินของประชาชน 1,400 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

36 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14 จากนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 150,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายฤทธิ์  รักหินลาด - นานายมานิตย แสงใส ทรัพยสินของประชาชน 1,500 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

37 ขยายเขตไฟฟา บานหวยหวาใต หมูที่ 14 จากนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 80,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

นายฤทธิ์  รักหินลาด - นานายพานรอง  อาจใจ ทรัพยสินของประชาชน 800 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

เพิ่มขึ้น

38 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองชุมแสง หมูที่ 13 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 80,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

 จุดที่ 1 จากหนาบานนางพรม  จงเทพ - หนาบาน ทรัพยสินของประชาชน 800 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

นายคณิต  กําเนิดบง เพิ่มขึ้น

  จุดที่ 2 จากศาลา sml ถึงหนาบานนายสุดธนู 

หาญมะโน

39 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานหนองชุมแสง หมูที่ 13 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 80,000 ครัวเรือนมี ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

จากหนาบานนายอถพล  ตอชีพ - บานหนองโมง ทรัพยสินของประชาชน 800 เมตร ไฟฟาใช ในชีวิตและทรัพยสิน (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



เพิ่มขึ้น

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 90

   2.1   แนวทางการพัฒนา :  สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน  โดยวิธีสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูป เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุมธุรกิจขนาด   50  คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู พัฒนาคุณภาพการผลิตและ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑจากหมอน และไหมสูธุรกิจ ยอมในชุมชนใหมีการสรางงาน เขารวม แปรรูปผลิตภัณฑใหได (จากแผนชุมชน)

ชุมชน กอใหเกิดรายไดแกเกษตรกร โครงการ มาตรฐาน แขงขันไดในเชิง

50 คน พาณิชย

2 โครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูป เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุมธุรกิจขนาด   50  คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู พัฒนาคุณภาพการผลิตและ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑจากขาว สูธุรกิจชุมชน ยอมในชุมชนใหมีการสรางงาน เขารวม แปรรูปผลิตภัณฑใหได (จากแผนชุมชน)

กอใหเกิดรายไดแกเกษตรกร โครงการ มาตรฐาน แขงขันไดในเชิง

50 คน พาณิชย

3 โครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูป เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุมธุรกิจขนาด   50  คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู พัฒนาคุณภาพการผลิตและ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง สูธุรกิจ ยอมในชุมชนใหมีการสรางงาน เขารวม แปรรูปผลิตภัณฑใหได (จากแผนชุมชน)

ชุมชน กอใหเกิดรายไดแกเกษตรกร โครงการ มาตรฐาน แขงขันไดในเชิง

50 คน พาณิชย

4 โครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูป เพื่อสงเสริมใหเกิดกลุมธุรกิจขนาด   50  คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู พัฒนาคุณภาพการผลิตและ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑจากออย สูธุรกิจชุมชน ยอมในชุมชนใหมีการสรางงาน เขารวม แปรรูปผลิตภัณฑใหได (จากแผนชุมชน)

กอใหเกิดรายไดแกเกษตรกร โครงการ มาตรฐาน แขงขันไดในเชิง

50 คน พาณิชย

5 โครงการสนับสนุนขาวพันธุดี เพื่อจัดหาพันธุขาวใหกับเกษตรกร 14  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน ลดตนทุนในการจัดซื้อพันธุ สํานักปลัด

ขาวใหกับเกษตรกร (จากแผนชุมชน)

6 โครงการสนับสนุนพันธุหมอนใหกับเกษตรกร เพื่อจัดหาหมอนพันธุดีใหกับเกษตร 14  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน ลดตนทุนในการจัดซื้อพันธุ สํานักปลัด

หมอนใหกับเกษตรกร (จากแผนชุมชน)

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 91

   2.1   แนวทางการพัฒนา :  สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน  โดยวิธีสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 โครงการสงเสริมการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อใหครัวเรือนมีการเรียนรูหลัก 14  หมูบาน 10,000 10,000 10,000 14 หมูบาน ครัวเรือนมีการเรียนรูหลัก สํานักปลัด

พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนชุมชน)

สามารถประยุกตใชในการ และสามารถนําไปประยุกต

ดําเนินงาน ใชในการดําเนินงาน

8 สงเสริมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ   1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000  1  ครั้ง เปนศูนยเรียนรู และถายทอด สํานักปลัด

การเกษตรประจําตําบลหวยบง ประชาชนและการคาเปนงาน  เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรให

(ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย ดานการเกษตรตามภารกิจที่ กับประชาชน

บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการถายโอน

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลหวยบง)

9 โครงการสงเสริมการรวมกลุมจําหนายสินคา เพื่อสงเสริมการซื้อ - ขายแลก 14  หมูบาน 10,000 10,000 10,000 14 หมูบาน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

(ตลาดนัด) เปลี่ยนผลิตภัณฑทางการเกษตร (จากแผนชุมชน)

ในเขตตําบลหวยบง

10 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตําบลหวยบง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 14  หมูบาน 20,000      20,000      20,000     14  หมูบาน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

(จากแผนชุมชน)

11 โครงการการพัฒนาการสาวไหมหัตถอุสาหกรรมให เพื่อฝกอบรมเกษตรกรในการสาวไหม จํานวน 100 คน 50,000 จํานวนผู เกษตรกรไดรับความรูความ สํานักปลัด

ไดคุณภาพมาตรฐาน ดวยเครื่องสาวไหม 2 หัวสาวติด เขารวม เขาใจเกี่ยวกับการสาวไหม 

มอเตอรไฟฟา โครงการ ดวยเครื่องสาวไหมอยางถูกวิธี

100 คน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 92

   2.1   แนวทางการพัฒนา :  สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน  โดยวิธีสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ-กระบือ เพื่อดําเนินการตามแนวพระราชดําริ เกษตรกรผูเลี้ยง 100,000 จํานวน ชวยเหลือเกษตรกรยากจน สวนสวัสดิการฯ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



เกี่ยวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ โคในพื้นที่ตําบล เกษตกร ที่ไมมีโค-กระบือ เปนของ 

หวยบง 80 ราย ผูเลี้ยงโคใน ตนเอง

พื้นที่ตําบล

เพื่อสนับสนุนพันธุหญาเนเปยร หวยบง 80 ราย เปนแหลงกระจายทอนพันธุ 

ปากชอง 1 ลดตนทุนการผลิตใหกับ

เกษตรกร

13 โครงการถายทอดความรูดานการสหกรณสูผูนําชุมชน เพื่อเผยแพรความรูสูผูนําชุมชน 14  หมูบาน 10,000 14 หมูบาน ผูนําชุมชน ผูนํากลุม และ สํานักปลัด

ผูนํากลุม และประชาชนทั่วไป ผูนํากลุมและประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป สามารถนํา

ใหเกิดการนําระบบสหกรณไปใชใน ระบบสหกรณไปใชในการ

การพัฒนากลุมเศรษฐกิจ พัฒนากลุมเศรษฐกิจและ

และสังคมทองถิ่น สังคมทองถิ่น 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 93

    3.1  แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 2  แหง 900,000     900,000    900,000   2 แหง เด็กไดรับสารอาหารที่ชวยใน สํานักปลัด

สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา การเจริญเติบโตของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน

2 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่ 7  แหง 1,292,720 1,292,720 1,292,720 7 แหง เด็กไดรับสารอาหารที่ชวยใน สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ชวยในการเจริญเติบโตของเด็ก การเจริญเติบโตของเด็ก

งบประมาณและที่มา



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน เพื่อสําหรับจายอุดหนุนใหกับ 5  แหง 1,870,000 1,870,000 1,870,000 5 แหง เด็กไดรับสารอาหารที่ชวยใน สํานักปลัด

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ การเจริญเติบโตของเด็ก

 พื้นฐาน (สพฐ.) กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)

4 โครงการกีฬาสีปฐมวัย เด็กใชเวลาวางใหเปนเกิดประโยชน ศพด.บานหนองหิน 10,000 10,000 10,000 2 แหง เด็กรูจักการใหอภัย และมี สํานักปลัด

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็ก ศพด.บานหวยหวา สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา/หมูบาน เพื่อจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับ 14  หมูบาน 100,000 100,000 100,000 14 หมูบาน สงเสริมสุขภาพ เด็กเยาวชน สํานักปลัด

หมูบาน และประชาชนในพื้นที่ (จากแผนชุมชน)

6 โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามแนวปรัชญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู และ   1  ครั้ง 75,500 1 ครั้ง นักเรียนมีการเรียนรูหลัก สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะดานการเกษตรใหกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากโรงเรียน 

ยุวเกษตรกรในโรงเรียน และสามารถนําไปประยุกต บานหวยหวา)

ใชในชีวิตประจําวัน

7 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา  เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม       1   ครั้ง 5,000 5,000 5,000   1 ครั้ง ประชาชนเห็นคุณคา รวม สํานักปลัด

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีให สืบทอดประเพณีอันดีงาม (จากแผนชุมชน)

คงสืบไป ของไทยแตโบราณ
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8 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ        1   ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1  ครั้ง ทําใหเกิดความภาคภูมิใจแก สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พสนิกรที่ถวายความจงรัก (จากแผนชุมชน)

ภักดีตอพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

9 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหา เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ        1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ประชาชนไดเทิดทูนพระ สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินี เกียรติคุณของสมเด็จพระ (จากแผนชุมชน)

นารถ เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระ นางเจาพระบรมราชินีนาถ

พระราชภาพ

10 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม       1   ครั้ง 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง ประชาชนเห็นคุณคา รวม สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา



ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีให สืบทอดประเพณีอันดีงาม (จากแผนชุมชน)

คงสืบไป ของไทยแตโบราณ

11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภา เด็ก และ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก     1   ครั้ง 20,000   1 ครั้ง เด็กและเยาวชนมีศัยภาพ สํานักปลัด

เยาวชนตําบลหวยบง และเยาวชน เพิ่มขึ้น (จากแผนชุมชน)

12 โครงการจัดงานวันเยาวชน เพื่อใหเด็กรูจักหนาที่ และความ     1   ครั้ง 20,000 1 ครั้ง เยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด

รับผิดชอบของตนเองเกิดความรัก

ความสามัคคี

13 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบานทั้ง เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล 5,475 ฉบับ 75,000 5,475 ฉบับ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร สํานักปลัด

14 หมูบาน, อบต.หวยบง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ขาวสารทันตอสถานการณ ทันตอสถานการณ (จากแผนชุมชน)

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ เพื่อใหเด็กไดมีความรู และ   1 โครงการ 30,000   1 โครงการ เด็กมีรายไดระหวางปด สํานักปลัด

นักเรียน/นักศึกษาใหมีรายไดระหวางปดเรียน ฝกประสบการณในชุมชน ภาคเรียน
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15 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับ      1  โครงการ 30,000  1  โครงการ เด็กไดรับการสงเสริม สํานักปลัด

เด็กในเขตตําบลหวยบง พัฒนาการที่ดี

16 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางคเอื้ออาทร เพื่อสงเสริมความสามารถในการ 1 ชุด 91,560   1  ชุด นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด สํานักปลัด

แสดงออกทางดานดนตรี ประโยชน และหางไกล (จากโรงเรียน 

ยาเสพติด บานหวยบง

เหนือ)

17 โครงการอบรม ICT ผูนําชุมชนตอเนื่อง เพื่อใหผูนําสามารถนําความรูไป 1  ครั้ง 10,000 1  ครั้ง ผูนําชุมชนสามารถใชคอม สํานักปลัด

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได พิวเตอรไดดียิ่งขึ้น (จาก กศน.

ตําบลหวยบง)

18 โครงการอบรม ICT นักเรียนและประชาชน เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนมี 1  ครั้ง 10,000 1  ครั้ง นักศึกษาและประชาชนมี สํานักปลัด

ความรูดานการใชคอมพิวเตอร ความรูดานการใชคอมพิวเตอร (จาก กศน.

ตําบลหวยบง)

19 โครงการฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีอาชีพเสริม   1  ครั้ง 10,000 1  ครั้ง นักศึกษามีรายไดเสริมจากการ สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา



เพื่อใหนักศึกษาสามารถเผยแพรให ฝกอาชีพ (จาก กศน.

กับผูสนใจตอไปได ตําบลหวยบง)

20 โครงการสงเสริมการอาน เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนเห็น   1  ครั้ง 10,000 1  ครั้ง นักศึกษามีรายไดเสริมจากการ สํานักปลัด

ความสําคัญของการอาน ฝกอาชีพ (จาก กศน.

ตําบลหวยบง)
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21 โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของ เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ       1  แหง 60,000   1  แหง สถานศึกษามีสภาพ สํานักปลัด

โรงเรียน การเรียนรู  มีอาคารสถานที่ที่ แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (จากโรงเรียน 

เหมาะสม มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม บานมวงเงาะ)

22 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ศพด. สามารถบริหารงาน สํานักปลัด

พรอมในการบริการประชาชน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

23 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ศพด. สามารถบริหารงาน สํานักปลัด

พรอมในการบริการประชาชน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

24 อุปกรณเครื่องเลนสนาม ศพด.บานหนองหิน เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู    1  ชุด 20,000     1  ชุด เด็กมีความคิดสรางสรรค สํานักปลัด

และกลาแสดงออก

25 กอสรางศาลาพักคอยสําหรับผูปกครอง ศพด. เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ศพด. สามารถบริหารงาน สํานักปลัด

บานหนองหิน พรอมในการบริการประชาชน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

26 กอสรางศาลาพักคอยสําหรับผูปกครอง ศพด. เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ศพด.สามารถบริหารงาน สํานักปลัด

บานหวยหวา พรอมในการบริการประชาชน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

27 โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นการทอเสื่อกก เพื่อการ เพื่อเปนการอนุรักษวิถีชีวิตภูมิปญญา 1 ครั้ง 75,500  1 ครั้ง โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูการ สํานักปลัด

งบประมาณและที่มา



เรียนรูในโรงเรียน ทองถิ่น ทอเสื่อกก สูชุมชนอยางยั่งยืน (จากโรงเรียน 

เพื่อเปนการฝกอาชีพและสรางรายได บานหินกอง)

ใหกับนักเรียน 

97

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.1  แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

28 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียน 50   คน 10,000 50  คน เด็กนําความรูที่ไดไปใชใน สํานักปลัด

และเยาวชน รูธรรมมะและการอยูรวมกัน การเรียนและชีวิตประจําวัน (จากแผนชุมชน)

29 โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน เพื่อปรับระบบการสงสัญญาณเสียง  1  ชุด 49,500 1 ชุด สามารถขยายจุดแพรสัญญาณ สํานักปลัด

ตามสายในสวนที่มีการกอสรางหรือ เสียงตามสายไปยังพื้นที่ของ (จากโรงเรียน 

ปรับปรุงขึ้นมาใหมใหเกิดความ โรงเรียน บานหวยบงใต)

สมบูรณ

30 โครงการประกวดสาวไหม และเสนไหม เพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึงการ 14 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน เปนการสรางขวัญและกําลังใจ สํานักปลัด

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ ใหกับเกษตรกรและผูผลิตได

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการผลิตผาไหม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพิ่ม

ซึ่งเปนเอกลักษณที่สําคัญของไทย มากขึ้น และเปนการสืบทอด

วัฒธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

31 เครื่องสาวไหมสองหัวติดมอเตอรไฟฟา เพื่อพัฒนาการสาวไหมหัตถอุตสาห 1 เครื่อง 45,000 1 เครื่อง เสนไหม ไดคุณภาพ สํานักปลัด

กรรมใหไดคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐาน

32 โครงการสืบสานภูมิปญญาอาชีพดานหมอนไหมใน เพื่ออนุรักษภูมิปญญาอาชีพดาน 1 ครั้ง 66,000 1 ครั้ง นักเรียนสามารถนําความรู สํานักปลัด

โครงการเรียนรูชุมชน ป 2557-2559 หมอนไหมของชุมชน ดานหมอนไหมไปประกอบ (จากโรงเรียน 

อาชีพไดในชุมชน บานหวยบง

เหนือ)
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งบประมาณและที่มา



    3.2  แนวทางการพัฒนา : การปองกัน  และควบคุมโรคติดตอในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการควบคุมปองกันควบคุมโรคในชุมชน เพื่อใหชุมชนหมูบาน ไดรับ 14   หมูบาน 50,000 50,000 50,000 14  หมูบาน ประชาชนไดรับการบริการ กองสาธารณสุข

ประจําป 2559 บริการดานสาธารณสุข ทันทวงที และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน เพื่อสบทบงบประมาณใหกับ    1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000    1  ครั้ง ประชาชนไดรับการบริการ กองสาธารณสุข

สุขภาพตําบลหวยบง กองทุนหลักประกันสุขภาพ จากระบบหลักประกัน และสิ่งแวดลอม

ตําบลหวยบง สุขภาพแหงชาติ

3 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต เพื่อเปนงบประมาณสนับสนุน 14   หมูบาน 210,000 210,000 210,000 14 หมูบาน การดําเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุข

อบต.หวยบง งานสาธารณสุขในเขตหมูบาน มีประสิทธิภาพประชาชนได และสิ่งแวดลอม

ไดแก รับความพึงพอใจในงานดาน

 - ดานการสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข

 - ดานการปองกันโรค

 - ดานการรักษาพยาบาล

การฟนฟูสุขภาพซึ่งเปนการ

สาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือ

เสริมจากระบบสาธารณสุขรัฐ

4 โครงการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม เพื่อเตรียมความพรอม ปองกัน และ 14 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน ประชาชนสามารถที่จะปองกัน กองสาธารณสุข

แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม ตัวเองจากภาวะเจ็บปวย และสิ่งแวดลอม
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    3.3   แนวทางการพัฒนา : การปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



1 โครงการกีฬาหวยบงคัพตานยาเสพติด ประชาชน/เยาวชน/นักเรียน/ผูที่ 14  หมูบาน 50,000 50,000 50,000 14  หมูบาน ประชาชน/เยาวชน/นักเรียน สํานักปลัด

สนใจเขารวมกิจกรรมรูจักใชเวลา ประชาชนรูจักการใหอภัย (จากแผนชุมชน)

วางใหเกิดประโยชนไมเอาเวลา และมีสุขภาพที่แข็งแรง

ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สมบูรณ

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน เพื่อปองกันกลุมเสี่ยงรวมทั้ง  12 ครั้ง 20,000 20,000 20,000   12 ครั้ง กลุมเสี่ยงรวมทั้งประชาชน สํานักปลัด

ตําบลหวยบง ประจําป 2559 ประชาชนทั่วไปในเขตตําบล ทั่วไปในเขตตําบลหวยบง (จากแผนชุมชน)

หวยบงเคียงหางไกลยาเสพติด  และพื้นที่ใกลเคียงหางไกล

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติด

ซึ่งประกาศเปนวาระแหงชาติ  การแกไขปญหาเสพติดเปน

โดยแบงออกเปน 5 กิจกรรมคือ ไปในแนวทางเดียวกัน และ

1. กิจกรรมตั้งดานตรวจตรา และเฝาระวัง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

2. กิจกรรม 25 ตาสับปะรดลด

ปญหายาเสพติด

3. กิจกรรมกอสรางลานกีฬา

4. กิจกรรมจัดตั้งศูนยบําบัดฟนฟู

5. กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
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    3.4   แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาสงเสริมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการศูนยบริการประชาชนเพื่อปองกัน เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ    2   ครั้ง 50,000   2  ครั้ง การเกิดอุบัติเหตุและอุบัติ สํานักปลัด

อุบัติเหตุ และอุบัติภัยในชวงเทศกาล ศูนยบริการประชาชนเพื่อปองกัน ภัยในเขตตําบลหวยบงลดลง (จากแผนชุมชน)

อุบัติเหตุและอุบัติภัยในชวง

เทศกาล

งบประมาณและที่มา



2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร     1   ครั้ง 20,000    1  ครั้ง บุคลากรดานงานปองกัน สํานักปลัด

ดานงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดานงานปองกัน และบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย (จากแผนชุมชน)

สาธารณภัย มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณประจําศูนย อปพร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณประจําศูนย 1  ศูนย 100,000    1  ศูนย มีวัสดุอุปกรณประจําศูนย สํานักปลัด

อปพร.หวยบง อปพร.หวยบง

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ    14  หมูบาน 100,000 100,000 100,000   14  หมูบาน ประชาชนที่ไดรับความเดือด สํานักปลัด

(กรณีขาดน้ําอุปโภค - บริโภค) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รอนไดรับความชวยเหลือได

ทันทวงที

5 โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินและกูชีพ เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บปวย 14 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน ลดความสูญเสียและ สํานักปลัด

กูภัยตําบลหวยบง ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุไดรับ ลดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้ง

บริการที่มีมาตรฐานอยางทันทวงที ทางรางกาย   และจิตใจ
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    3.5   แนวทางการพัฒนา : การจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบรอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ     1  ครั้ง 5,000 5,000 5,000   1  ครั้ง บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว สํานักปลัด

จัดงานวันทองถิ่นไทย (จากแผนชุมชน)

2 โครงการประสานความรวมมือพัฒนาศูนย อุดหนุน อบต.หนองนาแซง ทุกโครงการ 25,000 ทุกโครงการ ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัด

ประสานราชการ และศูนยรวมขอมูลขาวสาร ตามโครงการประสานความรวมมือ เปนกรรมการตางๆ ที่ อบต. (อุดหนุนอําเภอ)

การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการ  พัฒนาศูนยประสาน ดําเนินการตามขอบัญญัติ

สวนทองถิ่นอําเภอเมืองชัยภูมิ

3 โครงการประชาคมการจัดทําแผนสามป และ เพื่อรับทราบปญหาของประชาชน     14  หมูบาน 5,000 5,000 5,000 14 หมูบาน อบต.นําขอมูลที่ไดรับมาจัด สํานักปลัด

ประชาพิจารณการทํางานของ อบต.หวยบง เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ ทําแผนฯตรงตามความ (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



จัดทําแผนพัฒนาสามป ตองการและปญหาของแตละ

หมูบาน

4 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่ออุดหนุนพัฒนาชุมชนอําเภอ       1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000   1  ครั้ง บรรลุวัตถุประสงคของโครง สํานักปลัด

เมืองชัยภูมิ ตามโครงการสนับสนุน การสนับสนุนขอมูลเพื่อการ (จากแผนชุมชน)

เพื่อการจัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร    1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000   1  ครั้ง ไดรับทราบปญหาความตอง สํานักปลัด

ตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การของประชาชน (จากแผนชุมชน)

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

6 โครงการปกปองสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี ใน คณะผูบริหาร พนัก 10,000 10,000 10,000 100 คน ประชาชนเกิดความรัก  สํานักปลัด

ความเปนชนชาติไทยที่มีสถาบันพระ งานสวนตําบลและ ความสามัคคี ตอสถาบันพระ

มหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ ยึดเหนี่ยว ประชาชนทั่วไป มหากษัตริย

จิตใจ และคงอยูคูชาติไทยตลอดไป จํานวน 100 คน
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    3.6   แนวทางการพัฒนา : การใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพกลุมสตร/ี เพื่อสงเสริมศักยภาพขององคกร    1   ครั้ง 30,000 30,000 30,000  1  ครั้ง องคกรสตรีในระดับตําบล สวนสวัสดิการฯ

กลุมอาชีพ สตรีในระดับตําบลใหมี มีความเขมแข็งและมี (จากแผนชุมชน)

ประสิทธิภาพ ศักยภาพ

2 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสที่ไดรับความ เพื่อสนับสนุนเงิน, วัสดุอุปกรณ 14  หมูบาน 30,000 30,000 30,000 14 หมูบาน ผูดอยโอกาสในหมูบานมี สวนสวัสดิการฯ

เดือดรอนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสังคม องคกรสําหรับผูไดรับผลกระทบ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (จากแผนชุมชน)

3 โครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ/คนพิการ/ เพื่อใหครอบครัว ชุมชน และ   14   หมูบาน 10,000 10,000 10,000 14  หมูบาน ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอย สวนสวัสดิการฯ

ผูดอยโอกาส สวนรวมในการดูแล โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (จากแผนชุมชน)

4 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อสรางกําลังใจใหผูสูงอายุอยู        1   ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ครอบครัว  ชุมชน และ สวนสวัสดิการฯ

อยางมีคุณคา องคกรเล็งเห็นคุณคาของ

ผูสูงอายุ

5 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหครอบครัว ชุมชน และ   1   ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอย สวนสวัสดิการฯ

/คนพิการ/ผูดอยโอกาส องคกรมีสวนรวมในการดูแล โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา



6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและกลุมอาชีพ เพื่อใหผูสูงอายุ ไดรับความรู        1   ครั้ง 20,000 20,000 20,000   1 ครั้ง ผูสูงอายุ ไดรับความรู สวนสวัสดิการฯ

ความเขาใจ ในหลักการและวิธีพัฒนา ความเขาใจ ในหลักการ

ศักยภาพตัวเอง และวิธีพัฒนาศักยภาพตัวเอง

7 โครงการจัดทําทางลาดสําหรับคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ 1  ครั้ง 20,000   1  ครั้ง ผูพิการไดรับความสะดวก สวนสวัสดิการฯ

คนพิการ

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื้อใหคนพิการ ไดรับความรู 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000   1 ครั้ง ผูพิการ ไดรับความรู สวนสวัสดิการฯ

ความเขาใจ ในหลักการและวิธีพัฒนา ความเขาใจ ในหลักการ

ศักยภาพตัวเอง และวิธีพัฒนาศักยภาพตัวเอง

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 103

    3.6   แนวทางการพัฒนา : การใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปายเอดส เพื่อใหความชวยเหลือดานเบี้ยยังชีพ 25  คน 150,000 150,000 150,000 25  คน ผูปวยเอดสในชุมชนมี สวนสวัสดิการฯ

แกผูปวยเอดส คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (จากแผนชุมชน)

10 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อใหความชวยเหลือดานเบี้ยยังชีพ 1,437 คน 11,241,600 11,241,600 11,241,600 1,437 คน ผูสูงอายุในชุมชนมีคุณภาพ สวนสวัสดิการฯ

แกคนชรา ชีวิตที่ดีขึ้น (จากแผนชุมชน)

11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหความชวยเหลือดานเบี้ยยังชีพ 628 คน 3,768,000 3,768,000 3,768,000 628  คน ผูพิการในชุมชนมีคุณภาพ สวนสวัสดิการฯ

แกผูพิการ ชีวิตที่ดีขึ้น (จากแผนชุมชน)

12 โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อใหผูนํากลุมอาชีพไดเรียนรู 14  หมูบาน 10,000 10,000 10,000   14 หมูบาน ประชาชนกินอยูอยาง งานสวัสดิการฯ

จากกลุมอาชีพทองถิ่นอื่นที่เขมแข็ง พอเพียงประชาชนมีงานทํา

13 โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพื่อเปนการตระหนักและเห็น 14  หมูบาน 10,000 10,000 10,000   14 หมูบาน องคกรสตรีในระดับตําบล สวนสวัสดิการฯ

คุณคาองคกรสตรี มีความเขมแข็งและมี (จากแผนชุมชน)

ศักยภาพ

14 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตําบลหวยบง เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายได 14  หมูบาน 100,000 100,000 100,000   14 หมูบาน ประชาชนมีอาชีพ และมีราย สํานักปลัด

ไดเสริม (จากแผนชุมชน)

งบประมาณและที่มา



15 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 14  หมูบาน 10,000 10,000 10,000   14 หมูบาน กอใหเกิดการจางงานการ สวนสวัสดิการฯ

(เงินกู) สรางอาชีพ (แผนชุมชน)
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    3.6   แนวทางการพัฒนา : การใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

16 โครงการจัดทําลานจอดรถสําหรับคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ 1  ครั้ง 20,000   1  ครั้ง ผูพิการไดรับความสะดวก สวนสวัสดิการฯ

คนพิการ

17 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหวยบง เพื่อเปนศูนยเรียนรูใหกับชุมชน  1 แหง 30,000 1 แหง มีศูนยเรียนรูเพื่อชุมชน สวนสวัสดิการฯ

งบประมาณและที่มา



 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 105

    4.1 แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูก   1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000   1  ครั้ง ตนไมมีจํานวนมากขึ้น สํานักปลัด

ตนไม/หญาแฝกเพื่อเปนสวนปา รักษาความชุมชื้นของดิน (แผนชุมชน)

ชุมชนเปนการเฉลิพระเกียรติ ทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล

ในโอกาสตาง ๆ 

2 โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูดาน    1  แปลง 10,000 10,000 10,000 1  แปลง เปนการสนองพระราชดําริ สํานักปลัด

การพัฒนาที่ดินตามพระราชดําริ ในดานการพัฒนาที่ดิน

โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม

การใชหญาแฝก และวิถีชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่ออนุรักษและจัดการทรัพยากร 14  หมูบาน  20,000 14  หมูบาน ประชาชนตระหนักถึง กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติใหเหมาะสมและไดรับ ความสําคัญของทรัพยากร

ประโยชนสูงสุด และสิ่งแวดลอมตลอดเวลา 

4 โครงการปรับปรุงบอขยะ เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง 1 แหง 10,000 1 แหง อบต.หวยบงมีบอขยะที่ได กองสาธารณสุขฯ

บอขยะ มาตรฐาน

5 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล 14 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 14 หมูบาน ชุมชนมีสวนรวมในการ กองสาธารณสุขฯ

ประจําป 2559 และขยะอัยตราย จัดการชยะ 

6 โครงการจัดการน้ําเสียชุมชน สรางความรวมมือและการมีสวนรวม 14 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 14 หมูบาน มีการจัดการน้ําเสียอยางเปน กองสาธารณสุขฯ

ของประชาชนในการควบคุม ปองกัน ระบบ ชุมชนมีสวนรวม 

และแกไขปญหามลพิษจากน้ําเสีย

7 ถังขยะ เพื่อใหเขตชุมชน และที่สาธารณะ 150 ถัง 30,000 150 ถัง เขตชุมชน และที่สาธารณะ กองสาธารณสุขฯ 

มีถังรองรับขยะ มีถังรองรับขยะ 

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 106

    5.1  แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



1 โครงการฝกอบรมศักยภาพผูบริหารสมาชิกสภา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000   1  ครั้ง บุคลากรมีความรู และทักษะ สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหาร ศักยภาพของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน

สวนตําบล และผูนําชุมชน 

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ เพื่อใหมีผูบริหาร สมาชิกสภา 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000   1  ครั้ง ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด

ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล และ องคการบริหารสวนตําบล 

และผูนําชุมชน ผูนําชุมชน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และผูนําชุมชน มีคุณธรรม

และจริยธรรม

3 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนเรียนตอในระดับ เพื่อใหเด็กและเยาวชนในเขต      10  คน 100,000 100,000 100,000   10  คน เด็กและเยาวชนในเขต สํานักปลัด

ปวส. และปริญญาตรี ตําบลหวยบงมีโอกาสไดเรียนตอ ตําบลหวยบงมีโอกาสได 

ในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เรียนตอในระดับ ปวส. 

และปริญญาตรี

4 โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็ก  นักเรียน  นักศึกษา เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ 14  หมูบาน 50,000 50,000 50,000  14 หมูบาน เด็ก/เยาวชน  ที่มีฐานะ สํานักปลัด

ผูดอยโอกาส ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน ยากจนแตเรียนดีไดมีโอกาส 

นักศึกษา  และผูดอยโอกาส ทางการศึกษามากขึ้น
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    5.2   แนวทางการพัฒนา  :   พัฒนารายไดและระบบการจัดเก็บภาษีในตําบล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนารายได และระบบการจัดเก็บ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน    1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000   1  ครั้ง เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและ กองคลัง

ภาษีในตําบล โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ ทะเบียนทรัพยสินเปนปจจุบัน

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

งบประมาณและที่มา



เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน ประชาชนไดรับขาวสารจาก

มีความรูความเขาใจในการชําระ อบต.เปนปจจุบัน

ภาษีมากขึ้น

ประชาชนไดรับความสะดวก

เพื่อใหประชาชนมีความรู มากขึ้นในการชําระภาษี

ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี และ

คาธรรมเนียมมากขึ้น

เพื่อออกใหบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ ไดแกภาษีบํารุง

ทองที,่ ภาษีปาย, และภาษี

โรงเรือนและที่ดิน
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  5.3  แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 สรางความรูความเขาใจกระบวนการเลือกตั้งตาม เพื่อใหมีผูนําที่มีคุณธรรม และ       1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000   1  ครั้ง มีผูนําที่มีคุณธรรม และ สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตยสําหรับประชาชน จริยธรรมพัฒนาทองถิ่น จริยธรรมพัฒนาทองถิ่น (จากแผนชุมชน)

2 โครงการ อบต.หวยบง ใสสะอาด ปราศจากทุจริต เพื่อใหองคกรปกครองทองถิ่น       1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000   1  ครั้ง ปกครองทองถิ่นมีความ สํานักปลัด

โปรงใส ใฝคุณธรรม และภาคี มีจิตสํานึกและคานิยม มุงมั่นและยกระดับ

งบประมาณและที่มา



ใหมในการบริหารจัดการโดย มาตรฐานในการปองกัน 

ยึดหลักคุณธรรม การทุจริตขององคกรตัวเอง

3 โครงการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน เพื่อเปนคาใชจายในโครงกา       1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000   1  ครั้ง บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว สํานักปลัด

ตําบลหวยบง และนายกองคการบริหารสวนตําบล เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการ 

หวยบง บริหารตําบลหวยบงและนายก 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
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    5.4   แนวทางการพัฒนา  :   เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 จัดซื้อ-จัดหาวัสดุอุปกรณ, ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, ครุภัณฑ 12  เดือน 50,000 50,000 50,000 12 เดือน อบต.หวยบงสามารถบริหาร ทุกสวน

เครื่องใชที่ทันสมัยประจําสํานักงาน ประจําสํานักงาน งาน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 ปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน เพื่อใหอาคารสํานักงานมีความ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000  1 ครั้ง อบต.หวยบงสามารถบริหาร สํานักปลัด

(อบต.หวยบง) พรอมในการบริการประชาชน งาน และบริการประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพ

3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต.หวยบง เพื่อใหสํานักงานมีความรมรื่น  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000   1 ครั้ง สํานักงานมีความรมรื่นสวย สํานักปลัด

สวยงาม งาม

4 โครงการปรับปรุงอินเตอรเน็ตตําบล เพื่อรองรับศูนยเรียนรูของหมู     1   แหง 20,000 20,000 20,000  1 แหง มีแหลงสืบคนขอมูล สํานักปลัด

บาน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพดานไอทีของ อบต. (จากแผนชุมชน)

ไอที ใหกับประชาชน มีสูงขึ้น และทันสมัย

5 โครงการจัดทําผังชุมชน อบต.หวยบง เพื่อใหประชาชนเขามามีบทบาทและ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนมีบทบาทและมี กองชาง

สวนรวมในการวางและดําเนินการ สวนรวมในการวางและดําเนิน
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ทางผังเมืองไดอยางถูกตอง การวางผังเมืองตําบลหวยบง

6 โครงการจัดเก็บฐานขอมูลการจัดสวัสดิการ เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลทะเบียน 14  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 14 หมูบาน ไดระบบฐานขอมูลการจัด กองคลัง

สังคมบนแผนที่แมบทดวยระบบสารสนเทศทาง การจัดสวัสดิการสังคม และจัดทํา สวัสดิการสังคมฯ ที่มี

ภูมิศาสตร (GIS) ขอมูลบนระบบแผนที่ฯ ประสิทธิภาพ

7 กอสรางอาคารเก็บพัสดุ ใชสําหรับเก็บพัสดุ ของ อบต.    1  หลัง 200,000   1  หลัง อบต.หวยบง มีอาคารเก็บ สํานักปลัด

พัสดุ 

8 กอสรางถนน คสล. ภายในที่ทําการ อบต.หวยบง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน กวาง  5 เมตร 200,000 ถนน ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

การคมนาคม ยาว 145 เมตร ยาว 145 เมตร รวดเร็วในการคมนาคมขนสง

หนา 0.15 เมตร

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 110

    5.4   แนวทางการพัฒนา  :   เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ที่รับผิดชอบ

9 จัดซื้อรถกระเชา สําหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง  1 คัน 1,000,000 1 คัน มีรถกระเชาสําหรับปฏิบัติงาน สํานักปลัด

บนที่สูง

10 จัดซื้อรถ Ems ชวยชีวิตผูประสบอุบัติเหตุเบื้องตน   1 คัน 600,000  1 คัน ผูประสบอุบัติเหตุไดรับการ สํานักปลัด

และการนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล ชวยเหลือและนําสงผูปวย

อยางทันทวงที ไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา

11 กอสรางสนามตะกรอ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก 1 แหง 40,000 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ออก สํานักปลัด

กําลังกาย กําลังกาย
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