
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า

เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวสุิทธิ์  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 260,000         -  - ลดอบุัติเหตุ  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง

 ม.10  ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  สะดวกในการสัญจรไป - มา ขนาด 2.50 x 147 x 0.15 ม. (เงิน อปท.)  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

(จากปากซอยถงึร้ัวโรงเรียน) หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ ท่วมขงั

 367.5  ตรม.

2 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล  -  เพือ่ปรับปรุงถนนใหม้ีผิวจราจร  - ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกวา้ง - 800,000      - เพิม่ผิวจราจร  -  ท าใหก้ารสัญจรไป - มา กองช่าง 

ถนนอปุชิต ด้านทิศใต้  (ร้านซ่อม มากขึ้นและท าใหก้ารสัญจรมีความ 1.50  เมตร   ยาว  290  เมตร (เงินอปท.) สะดวก รวดเร็ว

มอเตอร์ไชค์-สะพานรัตนโกสินทร์) ม.1 สะดวก หนา 0.15  เมตร  หรือมีพืน้ที ่คสล .

ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ไม่น้อย  กวา่ 435 ตรม.

พร้อมวางท่อ คสล.

3 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฉกรรจ์  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 404,000         -  - ลดอบุัติเหตุ  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง

ม.1  ต.พนา อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ สะดวกในการสัญจรไป - มา ขนาด 2.00 x 91.00 x 0.15  ม. (เงิน อปท.)  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

  หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ ท่วมขงั

  182.00 ตร.ม.

4 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด  - เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการใช้  - กอ่สร้างลูกระนาดชลอความ 200,000          - - ลดอบุัติเหตุ   ท าใหก้ารสัญจร ไป - มา กองช่าง 

ชลอความเร็วรถ บริเวณหน้าร้านค้า รถใช้ถนน เร็วรถ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.50 ม. (เงิน อปท.) เกดิความ ปลอดภยั

ชุมชนตลาดสด และ ชุมชนอื่นๆ   - เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุในการใช้รถ ยาว 6.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

จ านวน 6 แหง่/ ตามสภาพพืน้ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2560 - 2562)

เทศบาลต้าบลพนา

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  - เพือ่ปรับปรุงถนนใหม้ีผิวจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. 440,000         -  - ลดอบุัติเหตุ  - ท าใหก้ารสัญจรผ่านไป-มา กองช่าง

สายบ้านคุยยายผัน (ซอยมณีเขยีว) ใหดี้ขึ้น และ ท าใหก้ารสัญจร ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 172.00 ม. (เงิน อปท.) สะดวกยิ่งขึ้น

(ชุมชนเมืองพนานต์) ช่วงที ่2 ไป - มา มีความสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่  -บ้านเมืองมีระบบสาธารณู-

ม.1  ต.พระเหลา อ.พนา  จ.อ านาจฯ 688.00 ตร.ม. ปโภคทีม่ีมาตรฐาน

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.  - 65,000        - ระบบระบายน้ า  - ระบบระบายน้ าดีไม่ท่วม กองช่าง

ซอยมณีเขยีว ม. 1 ต.พระเหลา สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ขนาดกวา้งภายใน  0.20 ม. (เงิน อปท.) ได้เร็วขึ้น ขงัในชุมชน

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ   - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ยาว 38.00 ม.  ลึก 0.30 ม.  -บ้านเมืองมีระบบสาธาร-

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยสมชัย  - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - กอ่สร้างรางระบายน้ า  - 65,000        - ระบบระบายน้ า  - ระบบระบายน้ าดีไม่ท่วม กองช่าง

ม.9  ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ คสล.ขนาดกวา้งภายใน 0.20 ม. (เงิน อปท.) ได้เร็วขึ้น ขงัในชุมชน

  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ยาว 36.00 ม.  ลึก 0.30 ม.  -บ้านเมืองมีระบบสาธารณู-

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ปโภคทีม่ีมาตรฐาน

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ถนนชานุชิต   - เพือ่ใช้ระบายน้ าจากครัวเรือน  - กอ่สร้างรางระบายน้ า ถนนชานุชิต  - 150,000  - ร่ะบบระบายน้ า  - ระบบระบายน้ าดีไม่ท่วม กองช่าง

หมูท่ี ่1  ต .พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ หมูท่ี ่1  ต .พนา  อ.พนา (เงิน อปท.) ได้เร็วขึ้น ขงัในชุมชน

   - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลพนา  -บ้านเมืองมีระบบสาธารณู-

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ก าหนด ปโภคทีม่ีมาตรฐาน



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้น   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 800,000         -  - ร่ะบบระบายน้ า  - ระบบระบายน้ าดีไม่ท่วม กองช่าง

ผ่าศูนยก์ลาง  0.60  ม. จ านวน 241 ท่อน สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ เส้นผ่านศูนยก์ลาง  0.60 xc1.00 ม. (เงิน อปท.) ได้เร็วขึ้น ขงัในชุมชน

และ บ่อดักตะกอน  คสล. จ านวน 34 บ่อ  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ จ านวน 241 ท่อน  และบ่อดักตะกอน  -บ้านเมืองมีระบบสาธารณู-

ซอยวดัตรีรัฐประชาสรรค์ ม.1 ต.พระเหลา สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน  คสล. จ านวน 34 บ่อ ปโภคทีม่ีมาตรฐาน

อ.พนา  จ.อ านาจฯ

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยสุพฒัน์   - เพือ่ใช้ระบายน้ าจากครัวเรือน  - กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. - 408,000  - ระบบระบายน้ า  - ระบบระบายน้ าดีไม่ท่วม กองช่าง

หมูท่ี ่9  ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ขนาดกวา้งไม่น้อย  กวา่ 0.20 ม. (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว ขงัในชุมชน

 -  เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ลึกเฉล่ีย  0.25 -0.30 ม. พร้อม  -บ้านเมืองมีระบบสาธารณู-

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ขยายผิวจราจร พืน้ทีร่วมไม่น้อย ปโภคทีม่ีมาตรฐาน

กวา่  55.08 ตรม. หนา 0.10 ม.

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 493,900 -  - ระบบระบายน้ า  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง 

พร้อมฝาปิด คสล.ถนนอปุชิต บริเวณ สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ พร้อมฝาปิด คสล.ถนนอปุชิต (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

หน้าสหกรณ์การเกษตรพนา ม.10  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรพนา ท่วมขงั

ต.พระเหลา ปริมาณงานกวา้งริมใน สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ม.10 ต.พระเหลา ปริมาณงานกวา้ง

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ ริมใน 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

135 ม. พร้อมฝาปิด คสล.หนา 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกวา่135 ม. พร้อมฝาปิด

คสล.หนา 0.15 ม.

12 โครงการขยายผิวจราจร คสล.  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - ขยายผิวจราจร คสล. ถนนบุญงาม 132,000         - - เพิม่ผิวจราจร  -ท าใหสั้ญจรไป-มา สะดวก กองช่าง 

ถนนบุญงาม หมูท่ี ่1 ต าบลพระเหลา สะดวกในการสัญจรไป-มา ห.1 ต าบลพระเหลา ผิวจราจรกวา้ง (เงินอดุหนุน) รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวา้ง 1.50 เมตร ยาวรวม 1.50 เมตร ยาวรวม 144 เมตร

144 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

13 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อ  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล.ขนาด - 440,000      - ระบบระบายน้ า  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง

ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อม สะดวกในการสัญจรไป-มา Ø 0.06 เมตร พร้อมบ่อพกั คสล . (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

บ่อพกัตะกอน คสล.ขนาดกวา้ง 1.06 ม.  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ขนาดกวา้ง 1.06 ม.ยาว 1.06 ม. ท่วมขงั

ยาว 1.06 ม. ลึก 1.25 ม. สถานทีก่อ่สร้าง สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ลึก 1.25 ม. ซอยวดัตรีรัฐประชาสรรค์

ซอยวดัตรีรัฐประชาสรรค์ (ฝาตระแกรง)   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร

14 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. ราง   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - รางระบายน้ าพร้อมขยายถนน 450,000         -  - ระบบระบายน้ า  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง 

ระบายน้ า พร้อมขยายถนน คสล. หน้า สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ คสล. หน้าทีท่ าการชุมชนเมือง (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

ทีท่ าการชุมชนเมืองพนานต์ จ านวน  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ พนานต์ ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา ท่วมขงั

200 ท่อน พร้อมบ่อพกัตะกอน คสล . สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน จ านวน 200 ท่อน พร้อมบ่อพกั

ขนาด ø 1.00 X 1.00 X1.20 เมตร ตะกอน คสล.ขนาด 

จ านวน 18 บ่อ พร้อมขยายถนน คสล. ø 1.00 X1.00 X1.20 ม. 

ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 200 ม. หรือ จ านวน 18 บ่อ พร้อมขยายถนน

มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 ตร.ม. คสล.ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 

200 ม. มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่

200 ตร.ม.

15 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล.จาก   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู  - 1,050,000    - ระบบระบายน้ า  -  ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง 

ซอยอทุธาถงึสุดเขตเทศบาลต าบลพนา สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ชนิดมีฝาปิดขนาดกวา้ง  0.50  เมตร (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว  สะดวก รวดเร็วและไม่มีน้ า

รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยชูนิดมีฝาปิด  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ยาว 350 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60  เมตร ท่วมขงั

ขนาดกวา้ง 0.50  เมตร ยาว 350 ม. สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจฯ

ลึกเฉล่ีย 0.60  เมตร ม.1 ต.พระเหลา

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยอปุชิต 1  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้  - กอ่สร้างถนน คสล.ซอยอปุชิต 500,000         - - ลดอบุัติเหตุ  - การสัญจรไป-มาสะดวกยิ่ง กองช่าง

ม.9  ต.พนา อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ ขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร (เงิน อปท.)  - บ้านเมืองมีสาธารณูปโภคที่

 - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 750.00 ตร.ม. มีมาตรฐานมากขึ้น

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน จ านวน 1 เส้น

17 โครงการขยายเขตการประปาจาก  - เพือ่ใหม้ีน้ าเพือ่อปุโภคบริโภค  - ขยายเขตการประปาจาก 300,000         - - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

สถานีขนส่งฯ ถงึฝายหว้ยพระเหลา เพยีงพอและทัว่ถงึ สถานีขนส่งฯ ถงึฝายหว้ยพระเหลา (เงิน อปท.) บริการน้ า อปุโภคบริโภคอยา่งทัว่ถงึ

ม. 8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจฯ ม. 8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจฯ

 - สนับสนุนงบประมาณจากการ

ประปาส่วนภมูิภาค

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยตาเพง็  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - กอ่สร้างถนน คสล. ซอยตาเพง็ 100,000         - - ลดอบุัติเหตุ  -ท าใหสั้ญจรไป-มา สะดวก กองช่าง

ถงึถนนขา้งวดัพระเหลา หมูท่ี ่8  ต.พนา สะดวกในการสัญจรไป-มา ถงึถนนขา้งวดัพระเหลา หมูท่ี ่8 (เงินอดุหนุน) รวดเร็วยิ่งขึ้น

 อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ

ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ยาว 15.00 ม.

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 22.50 ตร.ม.

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าซอย   - เพือ่ใช้ระบายน้ าออกจากอาคาร  - กอ่สร้างรางระบายน้ าซอย 350,000         - - ระบบระบายน้ า   - น้ าไม่ท่วมขงับริเวณ กองช่าง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (นายบัญญัติ วรบุตร) สู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (นายบัญญัติ วรบุตร) (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว ชุมชน

ม.9  ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ ม.9  ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ

สาธารณูปโภคทีม่ีมาตรฐาน ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ยาว 30.00 ม.
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(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

20 โครงการถนน คสล. เชื่อมสถานีขนส่ง  - เพือ่ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหดี้ขึ้น  - กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมสถานี - 870,000      - ลดอบุัติเหตุ  - ท าใหก้ารสัญจรไป - มา กองช่าง

ฝายหว้ยพระเหลา ปริมาณงาน สะดวกในการสัญจรไป - มา ขนส่งฝายหว้ยพระเหลา ปริมาณงาน (เงินอดุหนุน) สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 265.00 เมตร  - เพือ่พฒันาบ้านเมืองใหม้ีระบบ กวา้งเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 265.00 ม.  - บ้านเมืองมีระบบสาธารณูปโภค

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย สาธารณูปโภคทีไ่ด้มาตรฐาน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย ทีไ่ด้มาตรฐาน

1,060  ตร.ม. หมู ่8  ต.พนา  อ.พนา 1,060  ตร.ม.

จ.อ านาจเจริญ

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งเพยีงพอ และทัว่ถงึ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - 300,000       - เพิม่พืน้ทีเ่พือ่ให้  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

สถานีขนส่งฯ ถงึ ฝายหว้ยพระเหลา  - เพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพยข์องประชาชน - สนับสนุนงบประมาณ (เงิน อปท.) บริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

 ม.8   ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น

22 โครงการขยายเขตการประปาซอย  - เพือ่ใหม้ีน้ าเพือ่อปุโภคบริโภคเพยีงพอ  - ขยายเขตประปา 200,000         - - เพิม่พืน้ทีเ่พือ่ให้  - ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

เรียบหว้ยพระเหลา  ม. 1  ต.พระเหลา และทัว่ถงึ  - สนับสนุนงบประมาณการประปา (เงิน อปท.) บริการน้ า อปุโภคบริโภค

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั ส่วนภมูิภาค

ประชาชน

23 โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ าและ  - เพือ่พฒันาระบบระบายน้ าใหส้ามารถ  - กอ่สร้างระบบระบายน้ าและป้องกนั 12,467,520    - - ระบบระบายน้ า  -  เพิม่ศักยภาพในการระบายน้ า กองช่าง

ป้องกนัน้ าท่วม ภายในเขตเทศบาลต าบลพนารองรับกบัปริมาณน้ าหลาก และระบายน้ าน้ าท่วม ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนุน) ได้เร็ว ใหดี้ขึ้น  + สาธาฯ

ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ตามทีก่รมโยธาธกิารและผังเมือง

 - เพือ่รองรับการขยายตัวของพืน้ทีชุ่มชนออกแบบ

ในอนาคต
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งบประมาณและทีม่า

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรของถนนใหดี้  - กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน 471,000         - - ลดอบุัติเหตุ  - ท าใหสั้ญจรไป-มา สะดวก กองช่าง 

เหล็กภายในวนอทุยานสวนลิงดอนเจา้ปู่ ขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา วนอทุยานสวนลิงดอนเจา้ปู ่ (เงินอดุหนุน) รวดเร็วยิ่งขึ้น กองการศึกษา

ด้านทิศใต้ หมูท่ี ่7  ต.พนา  อ.พนา ด้านทิศใต้ หมูท่ี ่7 ต.พนา อ.พนา 

จ.อ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ ปริมาณงาน 

ขนาดกวา้งเฉล่ียน 5.00 เมตร

 ยาว 138.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายใน  - เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรของถนนให้  - กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน 500,000         - - ลดอบุัติเหตุ  - ท าใหก้ารสัญจรไป  - มา กองช่าง

โรงเรียนเทศบาลต าบลพนา(สามัคคีวทิยา) ดีขึ้น และสะดวกใหก้ารสัญจรไป-มา โรงเรียนเทศบาลต าบลพนา (เงินอดุหนุน) สะดวกขึ้น

หมูท่ี ่1 ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา (สามัคคีวทิยา) ปริมาณงานขนาด

จงัหวดัอ านาจเจริญ กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 135.00

เมตร หนา 0.15 เมตร

26 โครงการกอ่สร้างร้ัวโรงเรียนอนุบาล  - เพือ่เป็นแนวเขตทีช่ัดเจน  - กอ่สร้างร้ัวโรงเรียนอนุบาล 140,000         - - ลดอบุัติเหตุ  - มีร้ัวรอบเพือ่บอกแนวเขต กองช่าง 

สาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2)  - เพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของ สาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) (เงินอดุหนุน)  - ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของ กองการศึกษา

นักเรียน และโรงเรียน นักเรียน และโรงเรียน

 - เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

27 โครงการกอ่สร้างช่องทางจกัรยาน  - เพือ่สร้างทางเลือกในการเดินทาง  - จดัท าช่องทางเดินรถจกัรยาน 500,000         500,000      500,000        เพิม่ช่องทาง  - การส่งเสริมการท่องเทีย่วใน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา  อ าเภอพนา โดยการใช้จกัรยานในชีวติประจ าวนั ถ.อปุชิต , ถ.ทางหลวงหมายเลข (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ออกก าลังกาย ชุมชนเมือง

จงัหวดัอ านาจเจริญ  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วภายในเขต 2049 , ถ.มหานิล , ถ.บุญงาม  - การจดัใหม้ีเส้นทางในการ

ชุมชนเมือง โดยใช้เส้นทางจกัรยาน ถ.ดาโรจน์ , ถ.ใจแกว้ , ถ.เทพนิมิต ออกก าลังกายโดยใช้จกัรยาน

 -เพือ่การจดัการเส้นทางออกก าลังกาย ถ.จนัทวงษา , ถ.พนารังสรรค์

โดยการใช้ทางจกัรยานแต่ละชุมชน ซอยประปา , ถ.เนาวรักษ์



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชี้วดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

     4.2  บา้รงุรกัษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 50,000 -  - ขยายพืน้ทีเ่พิอ่  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยอปุชิต 9  ม.1  ต.พนา  อ.พนา และทัว่ถงึ ซอยอปุชิต 9  ม.1  ต.พนา  อ.พนา (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ สะดวกในการในยานพาหนะ

จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ สัญจรไป - มา

ความปลอดภยัแกช่ีวติ และทรัพยสิ์น  - มีแสงสวา่งจากไฟฟา้

ของประชาชน สาธารณะยามค่ าคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อม  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ ถนนคลองกดุยาว 300,000  -  - ขยายพืน้ทีเ่พิอ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ติดต้ังโคมไฟฟา้ ถนนสายคลองกดุยาว และทัว่ถงึ  - ติดต้ังโคมไฟฟา้จ านวน 20 ต้น (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

ม.1  ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของ  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความ

ประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ  - ขยายเขตไฟฟา้ ซอยบ้านเพือ่น 100,000  -  - ขยายพืน้ทีเ่พิอ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ซอยบ้านเพือ่น  ม. 1  ต.พระเหลา  - เพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพยข์อง ม.1  ต.พระเหลา  อ.พนา (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ ประชาชน  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ  - ขยายเขตไฟฟา้ซอยบ้านเพือ่น 100,000  -  - ขยายพืน้ทีเ่พิอ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ซอยบ้านเพือ่น  ม. 8  ต.พนา  - เพือ่ป้องกนัชีวติและทรัพยข์อง  ม. 8  ต.พนา   อ.พนา (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ ประชาชน  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น
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6 โครงการจดัซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - จดัซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้ 50,000  -  - โคมไฟฟา้ใช้  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ด้านทิศใต้ของวดับูรพา ม.9  ต.พนา และทัว่ถงึ จ านวน 5  ต้น (เงิน อปท.) งานได้ แสงสวา่งใช้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - ประชาชนได้รับความ

ความปลอดภยัแกช่ีวติ และทรัพยสิ์น สะดวกสบายและปลอดภยั

ของประชาชน ในชีวติและทรัพยสิ์น

7 โครงการจดัหาวสัดุ อปุกรณ์เคร่ืองมือ  - เพือ่ซ่อมแซม/ทดแทนวสัดุอปุกรณ์  - จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ไฟฟา้ 200,000 200,000 200,000 จ านวนเสาไฟฟา้  - มีวสัดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ กองช่าง

ไฟฟา้สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลพนา ไฟฟา้สาธารณะทีช่ ารุด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น หลอดไฟ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ทุกเสา ไฟฟา้ใช้อยา่งเพยีงพอให้

 - เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ สายไฟ  ฯลฯ บริการประชาชน

ประชาชน

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอย  -เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะใช้เพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000          -  - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

เรียบหว้ยพระเหลา ม.1  ต.พระเหลา และทัว่ถงึ ซอยเรียบหว้ยพระเหลา ม.1 ต.พระเหลา (เงินอปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  -เพือ่อ านวยความสะดวกและสร้าง  -สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

ความปลอดภยัแกช่ีวติและทรัพยสิ์น สบายและปลอดภยัในชีวติ

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะด้านหลัง  - 300,000       - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ด้านหลังส านักงานสาธารณสุข และทัว่ถงึ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา (เงินอปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

อ าเภอพนา  หมูท่ี ่1 ต.พระเหลา  อ.พนา  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

จ.อ านาจเจริญ ความปลอดภยัแกช่ีวติและทรัพยสิ์น สบายและปลอดภยัในชีวติ

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 300,000          -  - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ซอยคุณตาพฒัน์  ดาโรจน์  ม.9  ต.พนา และทัว่ถงึ ซอยคุณตาพฒัน์ ดาโรจน์  ม.9 อ.พนา (เงินอปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

ความปลอดภยัแกช่ีวติและทรัพยสิ์น สบายและปลอดภยัในชีวติ
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11 โครงการจดัหาโคมไฟพลังแสงอาทิตย์  - เพือ่ใหม้ีแสงสวา่งไฟฟา้ใช้ในเวลาที่  - โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 100,000          -  - โคมไฟฟา้ใช้  - มีแสงสวา่งไฟฟา้ใช้ตลอด กองช่าง

ไฟฟา้ดับ จ านวน  2 ชุด (เงินอดุหนุน) งานได้ เวลา

 - เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ใน  - โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  - 200,000       -

เวลาไฟฟา้ดับ จ านวน  4 ชุด (เงินอดุหนุน)

 - เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก  - โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  -  - 200,000        

ในการสัญจรไป - มา จ านวน  4 ชุด (เงินอดุหนุน)

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 100,000         -  - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ซอยร้านน าสมัยกอ๊ปปี ้ หมูท่ี ่1 และทัว่ถงึ ซอยร้านน าสมัยก๊อปปี้ ม.1 ต.พระเหลา (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

ต าบลพระเหลา  อ าเภอพนา  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

จงัหวดัอ านาจเจริญ ความปลอดภยัแกช่ีวติและทรัพยสิ์น สบายและปลอดภยัในชีวติ

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  - เพือ่ใหม้ีไฟฟา้สาธารณะเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 100,000         -  - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนได้มีไฟฟา้และ กองช่าง

ซอยนางสาวกาญจนา  ใจแกว้  หมู ่8 และทัว่ถงึ ซอยนางสาวกาญจนา  ใจแกว้ หมู ่8 (เงิน อปท.) ใหบ้ริการไฟฟา้ แสงสวา่งใช้

ต าบลพนา  อ าเภอพนา  - เพือ่อ านวยความสะดวก และสร้าง  - สนับสนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคฯ  - ประชาชนได้รับความสะดวก

จงัหวดัอ านาจเจริญ ความปลอดภยัแกช่ีวติและทรัพยสิ์น สบายและปลอดภยัในชีวติ
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     4.3 พัฒนาระบบจราจร

1 โครงการติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร  -  เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ  - ติดต้ังสัญญาณไฟ 200,000         200,000      200,000        อบุัติเหตุลดลง  -  ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

ตามทางเอก และ ทางโค้งของถนน และทรัพยสิ์นส าหรับผู้ใช้ยานพาหนะ กระพริบเตือน SOLAR SALE (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ปลอดภยัในการใช้

และซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล ในการสัญจรไป - มา  - ป้ายจราจรอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ยานพาหนะสัญจรไป-มา

 -  ลดความเส่ียงในการเกดิ

อบุัติเหตุทางถนน

2 โครงการกอ่สร้าง/ติดต้ังป้ายบอกทาง  -  เพือ่อ านวยความสะดวกให้ กอ่สร้างป้ายบอกทาง 100,000         100,000      100,000        ผู้ใช้ถนนได้รับ  -  ประชาชนทัว่ไปได้รับ กองช่าง

สัญจร ป้ายบอกสถานทีส่ าคัญ กบัผู้สัญจรไป-มา ได้รับทราบ แยกตลาดสด และ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะดวก ความสะดวก รวดเร็วในการ

ป้ายรถประจ าทาง สถานทีส่ าคัญ เส้นทางเชื่อมต่อ แยกอื่น ๆ ในเขต สัญจรไป- มา

หมูบ่้าน/อ าเภอต่าง ๆ เทศบาล

3 โครงการจดัท าป้ายชื่อถนนและชื่อซอย  - เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - จดัท าป้ายชื่อถนนและซอยให้ 300,000         300,000      300,000        ผู้ใช้ถนนได้รับ  - ชุมชนมีความเป็นระเบียบ กองช่าง

ในเขตเทศบาล  - เพือ่ความสะดวกในการติดต่อ ครอบคลุมทัง้ 5 ชุมชน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะดวก เรียบร้อย

ส่ือสาร/ประสานงานกบัชุมชน  - การติดต่อส่ือสาร/ประสาน

งานมีความสะดวก คล่องตัว

4 โครงการติดต้ังกระจกพาราโบล่า  -  เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ  - จดัซ้ือกระจกพาราโพร่า 300,000         300,000      300,000        อบุัติเหตุลดลง  -  ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

ตามทางเอก และ ทางโค้งของถนน และทรัพยสิ์นส าหรับผู้ใช้ยานพาหนะ ติดต้ังตามซอยต่างๆ ภายในเขต (เงิน อปท) (เงิน อปท) (เงิน อปท) ปลอดภยัในการใช้ยานพาหนะ

และซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล ในการสัญจรไป - มา เทศบาลต าบลพนา สัญจรไป-มา

 -  ลดความเส่ียงในการเกดิ

อบุัติเหตุทางถนน

5 โครงการกอ่สร้างทางม้าลายตามสถานที่  -  เพือ่ความปลอดภยัในชีวติและ กอ่สร้างทางม้าลาย 450,000         - - อบุัติเหตุลดลง  -  ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

ส าคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลพนา ทรัพยสิ์น ส าหรับผู้ทีใ่ช้รถใช้ถนนในการ  - หน้า รร.เทศบาลพนา (เงิน อปท) ปลอดภยัในการใช้ยานพาหนะ

อ าเภอพนา  จงัหวดัอ านาจฯ สัญจรไป-มา  - หน้า อ.พนา สัญจรไป-มา
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 - หน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  ลดความเส่ียงในการเกดิ

 - หน้าส านักงานสาธารณสุขฯ อบุัติเหตุทางถนน

     4.4  จัดวางผังเมอืงและ ควบคุมอาคาร 

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ   - เพือ่ใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจทีถ่กู  - จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ - 20,000        20,000          ทุกครัวเรือน  - ประชาชนมีความรู้ความ กองช่าง

กอ่สร้างบ้าน/อาคาร การถมดินภายใน ต้องเกี่ยวกบัการกอ่สร้างอาคาร บ้าน  - จดัท าเอกสารเผยแพร่ (เงินอปท.) (เงินอปท.) ทราบขอ้มูล เขา้ใจทีถ่กูต้อง

เขตเทศบาลต าบลพนา เรือนแกป่ระชาชน  - ไม่เกดิขอ้ขด้แยง้กบั

 - เพือ่ลดปัญหาขอ้ขดัแยง้กบัหน่วย หน่วยงานราชการ

งานราชการ


