
                                                                                           

                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๑ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

บ.หนองบัวเลงิ ม.๕ ไป บ.โนนสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๑,๙๒๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

คอ้ อ.เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง

๒ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายเพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

สายบ.ป่าสงัข ์ม.๑๔ ผา่น บ.ป่าสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๑,๔๐๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

มว่ง ม.๙ - บ.เหลา่จ่ัน ต.ดง- ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง

แดง อ.จตรุฯ จ.รอ้ยเอ็ด
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                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

แบบ ผ.

แบบ ผ.



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๓ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

บา้นดงเค็ง ม.๔ ไปปบา้นสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๓,๐๐๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

โคกมอน ม.๖ ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง

๔ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

จากบา้นหนองค ูม.๑๐ ผา่นสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๒,๗๐๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

ดอนดู ่ม.๘ -บา้นเหลา่ดอกไม ้ ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง

อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอ็ด

๕ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

จากบ.หนองบัวเลงิ ม.๕ไปบา้นสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๒,๔๐๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

คเูมอืง อ.เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง
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                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

แบบ ผ.



ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๖ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนกวา้ง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.- - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

บา้นป่าสงัข ์ม.๑ไปบา้นดอนสญัจรไปมาสะดวกสบายยาว ๔,๐๐๐ ม.ลงลกูรังไหล่ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

ดู ่ม.๘ ทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. กอ่สรา้ง

๗ โครงการขดุลอกหนองเมอืงเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและขดุลอกหนองเมอืงขนาดความ- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๑๑ กักเก็บน ้าไวใ้ชท้ าการจ ุ๗๖,๘๐๐ ลบ.ม. ยาวของหนองในยามแลง้และ

เกษตร ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

๘ โครงการขดุลอกหนองมว่งเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและขดุลอกหนองมว่ง(หนองคอ้)- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

(หนองคอ้) ม.๙ กักเก็บน ้าไวใ้ชท้ าการขนาดความจ ุ๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. ยาวของหนองในยามแลง้และ

เกษตร ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร
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                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๙ โครงการขดุลอกหนองทุม่เพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและขดุลอกหนองทุม่ขนาดความจุ- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๑๒ กักเก็บน ้าไวใ้ชท้ าการ๓๙,๕๙๒ ลบ.ม. ยาวของหนองในยามแลง้และ

                                                      งบประมาณ                

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

แบบ ผ.



เกษตร ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

## โครงการกอ่สรา้งอา่งเก็บน ้าเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและอา่งเก็บน ้าขนาดความจ ุ - - ######## ######## ######## ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

(เนือ่ที ่๓๐๐ ไร ่ลกึ ๖ ม.)กักเก็บน ้าไวใ้ชท้ าการ๑,๙๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ยาวของอา่งน ้าในยามแลง้และ

เกษตร เพือ่การเกษตร

## โครงการขดุลอกหนองแฮด เพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและขดุลอกหนองแฮด ขนาดความ- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๗ กักเก็บน ้าไวใ้ชท้ าการจ ุ๔๘,๐๐๐ ลบ.ม. ยาวของหนองในยามแลง้และ

เกษตร ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

144

                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

## โครงการขดุลอกหนองรอ่งค าเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักหนองรอ่งค า ม.๓ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๓ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของหนองในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

13 โครงการขดุลอกโคกหนองวา้เพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักโคกหนองวา้ ม.๔ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๔ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของหนองในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

## โครงการขดุลอกหนองเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักหนองหญา้มา้ ม.๕ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

                                                      งบประมาณ                

แบบ ผ.



หญา้มา้ ม.๕ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของหนองในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร
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                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

## โครงการขดุลอกหว้ยรอ่งเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักหว้ยรอ่งงแสง ม.๙ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

แสง ม.๙ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของล าหว้ยในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

## โครงการขดุลอกหนองคูเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักหนองค ูม.๑๐ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ม.๑๐ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของหนองในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร

## โครงการขดุลอกหนองบงึเพือ่พัฒนาแหลง่น ้าและกักหนองบงึยาว ม.๑๑ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกวา้ง/ลกึกักเก็บน ้าไวใ้ช ้กองชา่ง

ยาว ม.๑๑ เก็บน ้าไวใ้ชท้ าการเกษตร ยาวของหนองในยามแลง้และ

ทีข่ดุลอก เพือ่การเกษตร
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     รายละเอยีดโครงการพฒันา

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

                                                      งบประมาณ                

แบบ ผ.



                                                                                           

                                                             ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่ว การบรกิาร การคา้ การผลติและการลงทนุ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่หนว่ยงาน

ผลผลติของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้บัรบัผดิชอบ

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

18 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนบา้นป่าสงัข ์ม.๑ ไปบา้น - - ######## ######## ######## ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

บา้นป่าสงัข ์ม.๑ ไปบา้นสญัจรไปมาสะดวกสบายหนองค ูม.๑๐ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

หนองค ูม.๑๐ กอ่สรา้ง

## โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนสายบา้นดงเค็ง ม.๔ ไปบา้น- - ######## ######## ######## ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

สายบา้นดงเค็ง ม.๔ ไปบา้นสญัจรไปมาสะดวกสบายป่ายาง-วนาทพิย ์ต.หนองผอื ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

ป่ายาง-วนาทพิย ์ต.หนองผอื อ.เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด กอ่สรา้ง

อ.เมอืงสรวง จ.รอ้ยเอ็ด

20 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนบา้นหนองทุม่ ม.๗ ไปบา้น- - ######## ######## ######## ระยะทาง/ความถนนสญัจรไปมากองชา่ง

บา้นหนองทุม่ ม.๗ ไปบา้นสญัจรไปมาสะดวกสบายป่ามว่ง ม.๙ ยาวของถนนที่สะดวกสบาย

ป่ามว่ง ม.๙ กอ่สรา้ง
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                                                             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

    แผนพฒันาทอ้งถ ิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่าสงัข ์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

     รายละเอยีดโครงการพฒันา

แบบ ผ.

แบบ ผ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทนุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน สายบ้านโนนเมือง ม.๑๑ - - - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง/ความ ถนนสัญจรไปมา กองช่าง

สายบ้านโนนเมือง ม.๑๑ - สัญจรไปมาสะดวกสบาย บ้านงูเหลือม ต.ดงแดง ยาวของถนนที่ สะดวกสบาย

บ้านงูเหลือม ต.ดงแดง อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด ก่อสร้าง

อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด

๒๒ โครงการขุดลอกห้วยวัง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก ห้วยวังยางไปสะพานใหม่ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

ยางไปสะพานใหม่ ม.๑ เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ม.๑ ยาวของล้าห้วย ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร
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                                                             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

    องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

แบบ ผ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทนุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการขุดลอกหนองคู เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก หนองคูขาด ม.๗ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

ขาด ม.๗ เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ยาวของหนอง ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร

๒๔ โครงการขุดลอกหนองบัว เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก หนองบัวขุมดิน ม.๖ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

ขุมดิน ม.๖ เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ยาวของหนอง ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร

25 โครงการขุดลอกหนองหินต้ัง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก หนองหินต้ัง ม.๖ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ยาวของหนอง ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร
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                                                             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์

แบบ ผ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทนุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการขุดลอกห้วยขี้นาค เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก ห้วยขี้นาค - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ยาวของล้าห้วย ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร

27 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนน ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6, - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทาง/ความ ถนนสัญจรไปมา กองช่าง

Asphaltic Concrete สัญจรไปมาสะดวกสบาย ม.7,ม.8,ม.11,ม.12,ม.13, ยาวของถนนที่ สะดวกสบาย

ม.14 ก่อสร้าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน ม.1,ม.7,ม.9,ม.13 - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง/ความ ถนนสัญจรไปมา กองช่าง
เสริมเหล็ก สัญจรไปมาสะดวกสบาย ยาวของถนนที่ สะดวกสบาย

ก่อสร้าง

29 โครงการขุดลอกหนองน้้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและกัก ขุดลอกหนอง ม.6,ม.7 - - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ความกว้าง/ลึก กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง

เก็บน้้าไว้ใช้ท้าการเกษตร ยาวของหนอง ในยามแล้งและ

ที่ขุดลอก เพื่อการเกษตร
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                                                             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

    องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

แบบ ผ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทนุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในยาม สร้างฝาย บ.ป่าสังข์ ม.14 - - 500,000 500,000 500,000 ฝาย 1 แห่ง กักเก็บน้้าไว้ใช้ กองช่าง
แล้งและเพื่อการเกษตร 1 แห่ง ในยามแล้งและ

การเกษตร
31 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้าด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ติดต้ังระบบสูบน้้าด้วยพลังงาน - - 500,000 500,000 500,000 จ้านวน/จุดที่ ลดค่าใช้จ่ายการ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ น้้าประปาและลดต้นทุน แสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน ติดต้ัง ผลิตน้้าประปา
ประปาหมู่บ้าน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุน ม.7,ม.10,ม.12 หมู่บ้าน

เวียน
32 โครงการเจาะบ่อบาดาล ติดต้ัง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าชุมชน เจาะบ่อบาดาล ติดต้ังระบบสูบ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน/จุดที่ มีบ่อบาดาลที่ติด กองช่าง

ระบบสูบน้้าด้วยพลังงานแสง ในการเกษตรและอุปโภค น้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใน ติดต้ัง ต้ังระบบสูบน้้า
อาทิตย์ บริโภค เขตพื้นที่ต้าบลป่าสังข์ ด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์เพิ่มขึ้น
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                                                             ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5)

    องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์

                                                      งบประมาณ                

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทนุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
                                                     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
        2.๑ แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นแหล่งซ้ือขายแลก ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัด - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ตลาดนัดชุมชน ศูนย์กลางแลก ส้านักปลัด
ตลาดนัดชุมชน เปล่ียนสินค้าแปรรูปต่างๆ ชุมชน บ.ป่าสังข์ ม.14 ม.14 1 แห่ง เปล่ียนซ้ือขาย

ในชุมชน ผลผลิตในชุมชน
รวม 33 โครงการ - - - - 179,200,000 179,200,000 179,200,000 - - -
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    องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์

                                                      งบประมาณ                



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื



หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร ์ที ่๑ : การพฒันาการเชือ่มโยงเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน : ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื

หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ


