
4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า/  - เพื่อใหร้ะบบการระบายน้้าใน  - ขนาดกว้างยาวตาม 200,000           200,000           200,000           ระยะ  - ระบบระบายน้้าดีไม่ กองช่าง 

วางทอ่ระบายน้้าพร้อมบอ่พกัใน เขตเทศบาล รวดเร็วและสะดวก สภาพพื้นที่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ทว่มขังในชุมชน

เขตเทศบาลต้าบลพนา ยิ่งขึ้นง่ายต่อการดูแลรักษา ด้าเนนิการ

2 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้  - กอ่สร้างถนนค.ส.ล. -                 260,000           -                 ระยะ  -  ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ซอยวิสุทธิ ์ ม.10 ต.พระเหลา ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป - มา ขนาด 3x147x0.15 ม. (เงิน อปท.) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ หรือมพีื้นที่คอนกรีต ด้าเนนิการ ทว่มขัง

(จากปากซอยถึงร้ัวโรงเรียน) ไมน่อ้ยกว่า 441 ตรม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต้าบลพนา

งบประมาณและที่มา



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีวจราจร  - ไหล่ทาง คสล. -                 800,000           -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

ค.ส.ล. ถนนอปุชิต ด้านทศิใต้ มากขึ้นและท้าใหก้ารสัญจรมี ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว (เงิน อปท.) เวลา สะดวก รวดเร็ว

(ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์-สะพาน ความสะดวก 290 ม.หนา 0.15 ม. ด้าเนนิการ

รัตนโกสินทร์) ม. 1 ต.พระเหลา หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่อ้ย

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ กว่า 435 ตรม.

พร้อมวางทอ่ คสล.

4 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้  - กอ่สร้างถนนค.ส.ล. -                 404,000           -                 ระยะ  -  ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ซอยฉกรรจ์  ม.1 ต.พนา อ.พนา ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป - มา ขนาด (เงิน อปท.) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

จ.อ้านาจเจริญ  2.36x91.50x0.15 ม. ด้าเนนิการ ทว่มขัง

 หรือมพีื้นที่คอนกรีต

ไมน่อ้ยกว่า 215.94 ตรม.

172

งบประมาณและที่มา



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนนในเขต  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - ถนน คสล., ดินลูกรัง 40,000,000      -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

เทศบาลต้าบลพนา ใหดี้ขึ้นและเพื่อแกไ้ขปญัหาน้้า ขนาดกว้างยาวตาม (เงิน อปท.) เวลา สะดวก รวดเร็ว

ทว่มขัง สภาพพื้นที่ ด้าเนนิการ

6 โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจร  -  เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีว  - ระยะทาง 1.5 กม. -                 -                 1,000,000        ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

จากสะพานรัตนโกสินทร์ ม.1 จราจรมากขึ้นและท้าใหก้าร ขนาดกว้างตาม (เงิน อปท.) เวลา  สะดวก รวดเร็ว

ต.พระเหลา ถึงสะพานกดุ สัญจรสะดวก สภาพพื้นที่ ด้าเนนิการ

พระเหลา ม. 8 ต.พนา อ.พนา

จ.อ้านาจเจริญ

7 โครงการกอ่สร้างถนนลูกระนาด  - เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั  - กอ่สร้างลูกระนาด -                 -                 200,000           ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

ชลอความเร็วรถ บริเวณหนา้ ในการใช้รถใช้ถนน ชลอความเร็วรถ ขนาด (เงิน อปท.) เวลา เกดิความ ปลอดภยั

ร้านค้าชุมชนตลาดสดและ  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุในการ กว้างเฉล่ีย 0.50 ม.. ด้าเนนิการ

ชุมชนอื่นๆ ใช้รถ ยาว 6.00 ม หนาเฉล่ีย 

0.15 ม. จ้านวน 6 แหง่

ตามสภาพพื้นที่
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งบประมาณและที่มา

-
--



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีวจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. -                 440,000           -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

สายบา้นคุณยายผัน ใหดี้ขึ้น และ ท้าใหก้ารสัญจร ขนาด กว้าง 4.00 ม. (เงิน อปท.) เวลา สะดวกยิ่งขึ้น

(ซอยมณีเขียว) ช่วงที่ 2 ม. 1 ไป - มา มคีวามสะดวกสะบาย ยาว 172 ม. หนา 0.15 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

ต.พระเหลา อ.พนา หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า สาธารณูปโภคที่มี

จ.อ้านาจเจริญ 688.00 ตร.ม. มาตรฐาน

9 โครงการขยายไหล่ทางถนน  - เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างตามแบบ- -                 80,000            -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ชามาตย์ 2 ฝ่ัง ม.9 ต.พนา คมนาคม แปลนที่เทศบาลต้าบล (เงิน อปท.) เวลา สะดวกยิ่งขึ้น

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ พนาก้าหนด ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

 - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ สาธารณูปโภคที่มี

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน มาตรฐาน

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจากอาคาร กอ่สร้างรางระบายน้้า -                 65,000            -                 ระยะ  - ระบบระบายน้้าดีไมท่ว่ม กองช่าง

ซอยมณีเขียว ม. 1 ต.พระเหลา สู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล.ขนาดกว้างภายใน (เงิน อปท.) เวลา ขังในชุมชน

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ  0.20 ม. ยาว 38.00 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ลึก 0.30 ม. สาธารณูปโภคที่มี

มาตรฐาน
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งบประมาณและที่มา



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - กอ่สร้างรางระบายน้้า  - 65,000             - ระยะ  - ระบบระบายน้้าดีไมท่ว่ม กองช่าง

ซอยสมชัย ม.9 ต.พนา อ.พนา อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล.ขนาดกว้างภายใน (เงิน อปท.) เวลา ขังในชุมชน

จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ  0.20 ม.ยาว 36.00 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ลึก 0.30 ม. สาธารณูปโภคที่มี

มาตรฐาน

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - กอ่สร้างรางระบายน้้า  -  - 45,000            ระยะ  - ระบบระบายน้้าดีไมท่ว่ม กองช่าง

ซอยร้านท้าขนมจีน ม. 7 ต.พนา อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล.ขนาดกว้างภายใน (เงิน อปท.) เวลา ขังในชุมชน

 อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ  0.20 ม.ยาว 24.00 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ลึก 0.30 ม. สาธารณูปโภคที่มี

มาตรฐาน

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - กอ่สร้างรางระบายน้้า  -  - 250,000           ระยะ  - ระบบระบายน้้าดี กองช่าง

รอบอาคารอเนกประสงค์ อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล.ขนาดกว้างภายใน (เงิน อปท.) เวลา ไมท่ว่มขังในชุมชน

โรงเรียนเทศบาลพนา  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ 0.20 ม.ยาว147.20 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

(สามคัคีวิทยา) ม. 1 ต.พระเหลา สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ลึก 0.30 ม. สาธารณูปโภคที่มี

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ มาตรฐาน
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งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า   - เพื่อใช้ระบายน้้าจากครัวเรือน  - กอ่สร้างรางระบายน้้า  - 150,000  - ระยะ  - ระบบระบายน้้าดี กองช่าง

ถนนชานชุิต หมู่ที่  1 ต.พนา สู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ ตามแบบแปลนเทศบาล (เงิน อปท.) เวลา ไมท่ว่มขังในชุมชน

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ต้าบลพนาก้าหนด ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน

15 โครงการวางทอ่ คสล. ขนาดเส้น   - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - ทอ่ ค.ส.ล.ขนาดเส้น  - 800,000  - ระยะ  - ระบบระบายน้้าดี กองช่าง

ผ่าศูนย์กลาง 0.60 xc 1.00 ม. อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ ผ่าศูนย์กลาง 0.60x1 ม. (เงิน อปท.) เวลา ไมท่ว่มขังในชุมชน

จ้านวน 241 ทอ่น และ บอ่ดัก  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ จ้านวน 241 ทอ่น และ ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

ตะกอน คสล. จ้านวน 34 บอ่ สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน บอ่ดักตะกอน คสล. สาธารณูปโภคที่มี

ซอยวัดตรีรัฐประชาสรรค์ จ้านวน 34 บอ่ มาตรฐาน
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งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าจากครัวเรือน  - กอ่สร้างรางระบายน้้า -                 408,000           -                 ระยะ  - ระบบระบายน้้าดี กองช่าง

ซอยสุพฒัน ์หมู่ที่ 9  ต.พนา สู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล.ขนาดกว้างไมน่อ้ย (เงินอดุหนนุ) เวลา ไมท่ว่มขังในชุมชน

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ กว่า 0.20 ม. ลึกเฉล่ีย ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน 0.25 -0.30 ม. พร้อม สาธารณูปโภคที่มี

ขยายผิวจราจร พื้นที่ มาตรฐาน

รวมไมน่อ้ยกว่า 55.08  

ตรม. หนา 0.10 ม.

17 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีว  - กอ่สร้างถนน -                 10,000,000      -                 ระยะ  -  ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขยาย จราจรใหดี้ขึ้นและท้าใหก้าร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรเปน็ถนน 5 เลน พร้อม สัญจรมคีวามสะดวก ขยายผิวจราจรเปน็ ด้าเนนิการ

เกาะกลางถนนช่วงร้านอาหาร ถนน 4  เลน พร้อม

ริมบงึถึงสุดเขตเทศบาลต้าบล เกาะกลางถนน

พนา (ถนนพนา - อ้าเภอ

ลืออ้านาจ)
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีว  - กอ่สร้างถนน -                 10,000,000      -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขยาย จราจรใหดี้ขึ้นและท้าใหก้าร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรเปน็ถนน 4 เลน สัญจรมคีวามสะดวก ขยายผิวจราจรเปน็ ด้าเนนิการ

พร้อมเกาะกลางถนนช่วง ถนน 4  เลน พร้อม

ศาลาสร้างสุข ถึงแยกบา้น เกาะกลางถนน

เสียวสวาสด์ิ (ถนนเล่ียงเมอืง) 

ถนนพนา - อ้าเภอมว่งสามสิบ

19 โครงการกอ่สร้างถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ี  - กอ่สร้างถนน -                 10,000,000      -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขยาย ผิวจราจรใหดี้ขึ้นและท้าใหก้าร แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

ผิวจราจรเปน็ถนน 4 เลน รสัญจรมคีวามสะดวก ขยายผิวจราจรเปน็ ด้าเนนิการ

พร้อมเกาะกลางถนนช่วง ถนน 4  เลน พร้อม

ตลาดสดเทศบาล ถึงแยก เกาะกลางถนน

บา้นดอนขวัญ (ถนนเล่ียงเมอืง)

ถนนพนา - อ้าเภอตระการพชืผล
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า   - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - รางระบายน้้า คสล. -                 -                 105,000           ระยะ  - น้้าไมท่ว่มขังบริเวณ กองช่าง 

คสล. ซอยเทพนมิติถึงสะพาน อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ รูปตัวยูชนดิมฝีาปดิ (เงินอดุหนนุ) เวลา ชุมชน

กดุพระเหลา รางระบายน้้า คสล.  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ด้าเนนิการ

รูปตัวยูชนดิมฝีาปดิ ขนาดกว้าง  สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ยาว 35.00 เมตร  

0.50 ม. ยาว 35 ม. ลึกเฉล่ีย ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร

0.60 ม.

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - รางระบายน้้า คสล. -                 -                 360,000           ระยะ  - น้้าไมท่ว่มขังบริเวณ กองช่าง

ออกจากชุมชนลงหว้ยสวาสด์ิ อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ ขนาดกว้าง  0.50 เมตร (เงินอดุหนนุ) เวลา ชุมชน

ทศิเหนอืวัดพระเหลาเทพนมิติ   - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี ยาว 120.00 เมตร  ด้าเนนิการ

หนา้บา้นคุณยายสมหวัง ขนาด ระบบสาธารณูปโภคที่มี ลึกเฉล่ีย  0.60 เมตร 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 120.00 ม. มาตรฐาน

ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการวางทอ่ คสล.จากหนา้  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - ปริมาณงานวางทอ่ -                 240,000           -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

โรงเรียนพนาศึกษาถึงสหกรณ์ อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล. ขนาด ø (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

การเกษตรพนา จ้ากดั ปริมาณ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี 0.80 x 1.00 ม. จ้านวน ด้าเนนิการ ทว่มขัง

งานวางทอ่ คสล.ขนาด ø ระบบสาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน 110 ทอ่น พร้อมบอ่พกั

0.80 X 1.00 ม. จ้านวน 110 ทอ่น ตะกอน คสล. ขนาด ø 

พร้อมบอ่พกัตะกอนคสล.ขนาด ø จ้านวน 1 x 1 x 1.20 ม.

1.00 X 1.00 X 1.20 ม. จ้านวน จ้านวน 10 บอ่

10 บอ่

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - รางระบายน้้า คสล. -                 -                 550,000           ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

จากซอยพนารังสรรค์ถึงซอย อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ รูปตัวยูชนดิมฝีาปดิ (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

วิสุทธิ ์รางระบายน้้า คสล.  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ขนาดกว้าง0.50 ม. ยาว ด้าเนนิการ ทว่มขัง

รูปตัวยูชนดิ มฝีาปดิ ขนาดกว้าง สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน 185 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.50 ม. ยาว 185 ม. 0.60 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ คสล.  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - รางระบายน้้าพร้อม -                 450,000           -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

รางระบายน้้า พร้อมขยายถนน สู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ ขยายถนน คสล. หนา้ (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

คสล. หนา้ที่ท้าการชุมชน  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี ที่ท้าการชุมชนเมอืง-  ด้าเนนิการ ทว่มขัง

เมอืงพนานต์ จ้านวน  200 ทอ่น ระบบสาธารณูปโภคที่มี พนานต์ ม. 1 ต.พระเหลา

พร้อมบอ่พกัตะกอน คสล.ขนาด ø มาตรฐาน จ้านวน 200 ทอ่น พร้อม

1.00 X 1.00 X1.20 เมตร จ้านวน  บอ่พกัตะกอน คสล. 

18  บอ่ พร้อมขยายถนน คสล. 1.0ขนาด ø 0 X 1.00 X

ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 200 ม. 1.20 ม. จ้านวน 18 บอ่

หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า พร้อมขยายถนน คสล. 

200 ตร.ม. ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว

200 ม. หรือมพีื้นที่

คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

200 ตร.ม.
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ คสล.  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - ปริมาณงานวางทอ่ 680,000  -  - ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

จากถนนบญุงามถึงสุดเขต อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ คสล. ขนาด ø 0.80 X 1 (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

เทศบาลต้าบลพนา ปริมาณงาน  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ม. จ้านวน 320 ทอ่น ด้าเนนิการ ทว่มขัง

วางทอ่คสล.ขนาด ø 0.80X1.00 สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน พร้อมบอ่พกัตะกอน

ม. จ้านวน 320 ทอ่น พร้อม คสล. ขนาด ø 

บอ่พกัตะกอนคสล.ขนาด ø 1.20 X 1.20 X 1.50 ม.

1.20 X 1.20 X 1.50 เมตร จ้านวน 30 บอ่

 จ้านวน 30 บอ่

26 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ คสล.  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - รางระบายน้้า คสล.  -  - 1,050,000 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

จากซอยอทุธาถึงสุดเขตเทศบาล อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ รูปตัวยูชนดิมฝีาปดิ (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

ต้าบลพนา รางระบายน้้า คสล.  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ด้าเนนิการ ทว่มขัง

รูปตัวยูชนดิมฝีาปดิ ขนาดกว้าง ระบบสาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน ยาว 350 เมตร

0.50 ม. ยาว 350 ม. ลึกเฉล่ีย ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร 

0.60 ม. หมู่ที่ 1 ต.พระเหลา 

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ
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     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการกอ่สร้างวางทอ่ คสล.  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - วางทอ่คสล. ขนาด ø -                 -                 650,000           ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง 

พร้อมคันหนิและฟตุบาททางเดิน อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ 0.80 X 1.00 เมตร (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

ด้านหนา้ส้านกังานเทศบาล-  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ จ้านวน 200 ทอ่น ด้าเนนิการ ทว่มขัง

ต้าบลพนา วางทอ่ คสล. สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน คันหนิ คสล. ขนาดกว้าง 

ขนาด ø 0.80 X 1.00 เมตร 0.20 ม. สูง 0.20 ม. 

จ้านวน 200 ทอ่น คันหนิ คสล. ยาว 200 ม. พร้อม

ขนาดกว้าง 0.20 ม. สูง 0.20 ม. ฟตุบาททางเดินกว้าง

ยาว 200.00 ม. พร้อมฟตุบาท  1.50  ม. ยาว 200 ม. 

ทางเดินกว้าง 1.50 เมตร ยาว พร้อมปกูระเบื้อง

200.00 เมตร พร้อมปกูระเบื้อง คอนกรีต

คอนกรีต

28 โครงการขุดลอกทอ่น้้า,  - เพื่อขุดลอกระบบระบายน้้าให้  - ขุดลอกทอ่/วางระบาย 100,000           100,000           100,000           ระยะ  - ทอ่ระบายน้้า/คลอง กองสาธารณสุขฯ

รางระบายน้้าและคลองระบายน้้า สามารถระบายน้้าได้ดี น้้า/คลองระบายน้้าใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ระบายน้้า ระบายน้้าได้ดี

 - เพื่อปรับปรุง/พฒันาระบบ เขตเทศบาล ด้าเนนิการ รวดเร็ว ไมม่นี้้าทว่มขัง

ระบายน้้าใหม้ปีระสิทธิภาพ  - จ้างเหมาบริการ มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

เคร่ืองจักรกล
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งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการปรับปรุงถนน OVERAY  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - ถนน OVERAY 10,000,000      -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ถนนในเขตเทศบาล ขนาดหนา  ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร ภายในเขตเทศบาล (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

0.03 ซม. หรือกอ่สร้างตามแบบ ไป-มา ต้าบลพนา ด้าเนนิการ

เทศบาลต้าบลพนาก้าหนด 

30 โครงการกอ่สร้างผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - กอ่สร้างผิวจราจร 1,924,000         -  - ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

แอสฟสัติกคอนกรีตถนนอปุชิต ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร แอสฟสัติกคอนกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดกว้างเฉล่ีย 13.80 เมตร ไป-มา ถนนอปุชิตขนาดกว้าง ด้าเนนิการ

ยาว 360 เมตร หนาเฉล่ีย  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ เฉล่ีย 13.80 ม. ยาว 

0.05 ม. สถานที่กอ่สร้างถนน สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน 360 ม. หนา 0.50 ม.

อปุชิด ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา 

จ.อ้านาจเจริญ

31 โครงการตีเส้นจราจรถนนอปุชิต  - เพื่อความชัดเจนในการใช้รถ  - ตีเส้นจราจรถนน 100,000           -                 -                 ระยะ  - ความปลอดภยัในการ กองช่าง

ใช้ถนน อปุชิต (เงิน อปท.) เวลา ใช้รถใช้ถนน

 - เพื่อสะดวกปลอดภยัในการ ด้าเนนิการ

ใช้รถใช้ถนน

184

งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการขยายผิวจราจรพร้อม  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - ขยายผิวจราจร คสล. 440,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า คสล. ขนาด Ø ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร พร้อมวางทอ่ระบายน้้า (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็วและไมม่นี้้า

0.60 ม. จ้านวน 133 ม. พร้อม ไป-มา คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ด้าเนนิการ ทว่มขัง

บอ่พกัตะกอน คสล.ขนาดกว้าง  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี จ้านวน 133 ม. พร้อม

1.06 ม. ยาว 1.06 ม. ลึก1.25ม. ระบบสาธารณูปโภคที่มี บอ่พกัตะกอน คสล.

สถานที่กอ่สร้างซอยวัดตรีรัฐ- มาตรฐาน ขนาดกว้าง 1.06 ม. 

ประชาสรรค์  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก ยาว 1.06 ม. ลึก 

อาคาร 1.25 ม.

33 โครงการเสริมผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - เสริมผิวจราจร 985,000           -                 -                 ระยะ  -  ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

แอสฟสัติกคอนกรีตถนน ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร คอนกแอสฟสัติกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา  สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาโรจนป์ริมาณงานกว้าง ไป-มา ถนนดาโรจน ์ขนาด ด้าเนนิการ

เฉล่ีย 10 ม. ยาว 249.60 ม. กว้างเฉล่ีย 10 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สถานที่ ยาว 249.60 ม. 

กอ่สร้าง ถนนดาโรจน ์ ม. 1 หนา 0.50 ม.

ต.พระเหลา อ.พนา 

จ.อ้านาจเจริญ
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งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการกอ่สร้างประปาหมู่บา้น  - เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน  - ประปาบาดาล 1,990,000         -  - ระยะ  - ประชาชนได้รับการ กองช่าง

แบบบาดาลขนาดใหญ่ ของประชาชนในการใช้น้้าอปุโภค- หมู่บา้นตามแบบบาดาล (เงินอดุหนนุ) เวลา บรรเทาความเดือนร้อน

(ตามแบบแปลนการประปา บริโภค ขนาดใหญ่ (ตามแบบ ด้าเนนิการ ในเร่ืองน้้า

นครหลวง)  - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้ที่ ประปานครหลวง)  - ประชาชนมนี้้าใช้อย่าง

เพยีงพอ จ้านวน 1 แหง่ เพยีงพอ

 - เพื่อใหม้แีหล่งน้้าบอ่บาดาล  - มแีหล่งน้้าบาดาลที่มี

ที่มคุีณภาพ คุณภาพ

35 โครงการขยายเขตการประปา  - เพื่อใหม้นี้้าเพื่ออปุโภคบริโภค  - สนบัสนนุงบประมาณ 300,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

สถานขีนส่งฯ ถึงฝายหว้ย เพยีงพอและทั่วถึง การประปาส่วนภมูภิาค (เงิน อปท.) เวลา อปุโภคบริโภค

พระเหลา ม. 8  ต.พนา อ.พนา ด้าเนนิการ

จ.อ้านาจเจริญ

36 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล พร้อม  - เพื่อใหม้นี้้าในการใช้อปุโภค  - บอ่บาดาลพร้อม 500,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มนี้้าใช้ กองช่าง

เคร่ืองสูบน้้า จ้านวน 1 เคร่ือง และบริโภคอย่างเพยีงและทั่วถึง เคร่ืองสูบน้้า จ้านวน (เงินอดุหนนุ) เวลา ในการอปุโภคบริโภค

1 แหง่ ด้าเนนิการ ที่เพยีงพอ

186

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000           -                 -                 ระยะ  - น้้าไมท่ว่มขังบริเวณ กองช่าง

สองฝ่ังเส้นทางไปบา้นต้าแยถึง อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ สองฝ่ังเส้นทางไปบา้น (เงินอดุหนนุ) เวลา ชุมชน

สุดเขตเทศบาลพนา  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี ต้าแยถึงสุดเขตเทศบาล ด้าเนนิการ

(จากส่ีแยกร้านเสริมสวย) ระบบสาธารณูปโภคที่มี พนา (จากส่ีแยกร้าน

มาตรฐาน เสริมสวย)

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - กอ่สร้างถนน คสล. 150,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ซอยนางอไุร ศรีเนตร ม. 1 ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร ซอยนางอไุร ศรีเนตร (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ ไป-มา ม. 1 ต.พนา อ.พนา ด้าเนนิการ

จ.อ้านาจเจริญ

39 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  - เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างทอ่ลอด 400,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

หว้ยโพธิ ์ (โสกโพธิ)์ ระหว่าง คมนาคมของประชาชน เหล่ียมข้ามหว้ยโพธิ์ (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

เขตเทศบาลต้าบลพนาและเขต  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ  (โสกโพธิ)์ ด้าเนนิการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลพนา

187

งบประมาณและที่มา น ำ้เสียได้รับ

--

น ำ้เสียได้รับ

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด  - เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั  - กอ่สร้างลูกระนาด 3,000              -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ชะลอความเร็วของรถหนา้ ในการใช้รถใช้ถนน ชะลอความเร็ว (เงิน อปท.) เวลา เกดิความปลอดภยั

อาคารชุมชนตลาดสด ม. 7  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัในการใช้รถ ด้าเนนิการ

ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

41 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  - เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างทอ่ลอด 250,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

คลองนอ้ย ม. 7  ต.พนา อ.พนา คมนาคมของประชาชน เหล่ียมข้ามคลองนอ้ย (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ ด้าเนนิการ

42 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกในการ  - กอ่สร้างถนน 100,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

ซอยตาเพง็ถึงถนนข้าง สัญจรไป-มาของประชาชน คอนกรีต (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

วัดพระเหลา ด้าเนนิการ

43 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  - เพื่อใช้ระบายน้้าออกจาก  - กอ่สร้างรางระบายน้้า 350,000           -                 -                 ระยะ  - น้้าไมท่ว่มขังบริเวณ กองช่าง

ซอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น อาคารสู่ทอ่ระบายน้้าสาธารณะ ซอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น (เงินอดุหนนุ) เวลา ชุมชน

 (นายบญัญัติ วรบตุร) ม. 9  - เพื่อพมันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ด้าเนนิการ

 ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน

188

งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการกอ่สร้งถนนลูกรังเชื่อม  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - โครงการถนนลูกรัง 300,000           -                 -                 ระยะ  - ท้าใหสั้ญจรไป-มา กองช่าง

สถานขีนส่งฝายหว้ยพระเหลา ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร ถนนเชื่อมสถานขีนส่งฯ (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปริมาณงาน กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ไป-มา ถึงฝายหว้ยพระเหลา ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมรีะบบ

ยาว 265 เมตร หนาเฉล่ีย  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้ี ปริมาณงานกว้างเฉล่ีย สาธารณูปโภคที่ได้

0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ระบบสาธารณูปโภคที่ได้ 4 เมตร ยาว 265 เมตร มาตรฐาน

1,060 ตรม. ม. 8 ต.พนา อ.พนา มาตรฐาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

จ.อ้านาจเจริญ หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

 1,060 ตารางเมตร 

ม. 8 ต.พนา อ.พนา 

จ.อ้านาจเจริญ

45 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - สนบัสนนุงบประมาณ -                 300,000           -                 ระยะ  - ประชาชนมแีสงสว่าง กองช่าง

สาธารณะสถานขีนส่งฯ ถึงฝาย และทั่วถึง การไฟฟา้ส่วนภมูภิาคฯ (เงิน อปท.) เวลา ไฟฟา้เพยีงพอและทั่วถึง

หว้ยพระเหลา ม. 8 ต.พนา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์สิน ด้าเนนิการ  - ประชาชนมคีวาม

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
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งบประมาณและที่มา

-



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการขยายเขตการประปา  - เพื่อใหม้นี้้าเพื่ออปุโภคบริโภค  - สนบัสนนุงบประมาณ 200,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนมนี้้าใช้ในการ กองช่าง

ซอยเรียบหว้ยพระเหลา ม. 1 เพยีงพอและทั่วถึง การประปาส่วนภมูภิาค (เงิน อปท.) เวลา อปุโภคบริโภค

ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่ออ้านวยความสะดวกให้  - ขยายเขตประปา ด้าเนนิการ

จ.อ้านาจเจริญ กบัประชาชน

47 โครงการกอ่สร้างถนนจริงจามกิร  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - กอ่สร้างถนน -                 -                 870,000           ระยะ  - ท้าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

คสล.ปริมาณงานกว้างเฉล่ีย ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร จริงจามกิร คสล.ปริมาณ (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก รวดเร็ว

4.00 ม. ยาว 265.00 ม. ไป-มา งานกว้างเฉล่ีย 4 ม. ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมสีาธา-

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมี  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ ยาว 265 ม. หนาเฉล่ีย รณูโภคที่มมีาตรฐาน

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ มากขึ้น

1,060 ตร.ม. ม. 8 ต.พนา คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ 1,060 ตร.ม. หมู่ที่ 8 

ต.พนา อ.พนา

จ.อ้านาจเจริญ
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งบประมาณและที่มา



     4.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม ผิวจราจร และระบบการระบายน้้า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงสภาพผิวจราจร  - ถนน คสล.  5,000,000        -                 -                 ระยะ  - การสัญจรไปมา กองช่าง

ซอยอปุชิต 1 ใหดี้ขึ้น สะดวกในการสัญจร ซอยอปุชิต 1  จ้านวน (เงิน อปท.) เวลา สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่  9  ต้าบลพนา อ้าเภอพนา ไป-มา 1 เส้น ด้าเนนิการ  - บา้นเมอืงมสีาธา-

จังหวัดอ้านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ รณูโภคที่มมีาตรฐาน

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน มากขึ้น

49 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  - เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน  - บอ่บาดาลพร้อม 100,000           -                 -                 ระยะ  - โรงเรียนมนี้้าใช้ในการ กองการศึกษา/

พร้อมกอ่สร้างหอถังสูง โรงเรียน ของโรงเรียนในการใช้น้้าอปุโภค- หอถังสูง จ้านวน (เงิน อปท.) เวลา อปุโภคบริโภค ร.ร.เทศบาลพนาฯ

เทศบาลพนา (สามคัคีวิทยา) บริโภค 1 แหง่ ด้าเนนิการ  - โรงเรียมนี้้าที่เพยีงพอ

 - เพื่อใหโ้รงเรียนมนี้้าใช้ที่  - โรงเรียนมแีหล่งน้้า

เพยีงพอ ที่มคุีณภาพ

 - เพื่อใหม้แีหล่งน้้าบอ่บาดาล

ที่มคุีณภาพ

191

งบประมาณและที่มา



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้ไีฟฟา้สาธารณะเพยีง  - ขยายเขตไฟฟา้ -                 50,000            -                 ระยะ  -ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

สาธารณะซอยอปุชิต 9  ม.1 พอและทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา สะดวกในการใช้ยาน

ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่ออ้านวยความสะดวก และ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ พาหนะสัญจรไป - มา

สร้างความปลอดภยัแกช่ีวิต และ  - มแีสงสว่างจากไฟฟา้

ทรัพย์สินของประชาชน สาธารณะยามค้่าคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 300,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้ และทั่วถึง  - ติดต้ังโคมไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

ถนนสายคลองกดุยาว ม.1  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์ของ จ้านวน  20  ต้น ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จต.พนา อ.พนา .อ้านาจเจริญ ประชาชน  - สนบัสนนุการไฟฟา้ สะดวกสบายและปลอดภยั

ส่วนภมูภิาคฯ ในชีวิตและทรัพย์สิน

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะ ซอยบา้นเพื่อน และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์ของ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จ.อ้านาจเจริญ ประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

192

งบประมาณและที่มา



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะ ซอยบา้นเพื่อน และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

ม.8 ต.พนา อ.พนา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์ของ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จ.อ้านาจเจริญ ประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะหลังที่ว่าการอ้าเภอ และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

พนา ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์ของ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จ.อ้านาจเจริญ ประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะหนา้ที่ท้าการเกษตร และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

อ้าเภอพนา ม. 1 ต.พระเหลา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์ของ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ ประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

193

งบประมาณและที่มา

-



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง  - เพื่อใหม้ไีฟฟา้สาธารณะ  - จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง 50,000            -                 -                 โคมไฟฟา้  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

โคมไฟฟา้ด้านทศิใต้ของวัด เพยีงพอ โคมไฟฟา้ จ้านวน (เงิน อปท.) ใช้งานได้ แสงสว่างใช้

บรูพา ม.9  ต.พนา แล่ะบริเวณ  - เพื่ออ้านวจความสะดวก และ 10 ต้น  - ประชาชนได้รับความ

สะพานรัตนโกสินทร์ ม.1  สร้างความ ปลอดภยัแกช่ีวิต  สะดวกสบายและปลอดภยั

ต.พระเหลา อ.พนา และ ทรัพย์สิน ของประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

จ.อ้านาจเจริญ

8 โครงการจัดหาวัสดุ อปุกรณ์  - เพื่อซ่อมแซม/ทดแทนวัสดุ  - จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ 50,000            50,000            50,000            จ้านวน  -  มวีัสดุ อปุกรณ์ กองช่าง 

เคร่ืองมอืไฟฟา้สาธารณะในเขต อปุกรณ์ไฟฟา้สาธารณะที่ช้ารุด ไฟฟา้ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เสาไฟฟา้ เคร่ืองมอืไฟฟา้ใช้อย่าง

เทศบาลต้าบลพนา  - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น หลอดไฟฟา้ ทกุเสา เพยีงพอใหบ้ริการ

ของประชาชน สาธารณะ สายไฟ ฯลฯ ประชาชน

9 โครงการเปล่ียนมเิตอร์ไฟฟา้ใน  - เพื่อปรับปรุงมเิตอร์ไฟฟา้ใหม้ี  - ติดต้ังมเิตอร์ไฟฟา้ 10,000            -                 -                 ระยะ  - หนว่ยวัดไฟฟา้มขีนาดที่ กองช่าง

ที่ท้าการชุมชนตลาดสด ม.7 ความ เหมาะสมในการใช้งาน ขนาน 30 แอมป ์ (เงิน อปท.) เวลา เหมาะสมกบัการใช้งาน 

ต.พนา อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ  - เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการ ท้าใหม้คีวามปลอดภยั

ใช้ไฟฟา้ของอาคารชุมชน

194

งบประมาณและที่มา

-



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้ไีฟฟา้สาธารณะเพยีง  - ขยายเขตไฟฟา้ -                 300,000           -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะด้านหลังส้านกังาน พอและทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

สาธารณสุขอ้าเภอพนา  - เพื่ออ้านวยความสะดวก และ ส่วนภมูภิาคอ้าเภอพนา ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

สร้างความปลอดภยัแกช่ีวิตและ สะดวกสบายและปลอดภยั

ทรัพย์สิน ในชีวิต

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้ไีฟฟา้สาธารณะเพยีง  - ขยายเขตไฟฟา้ 300,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะซอยนายสุพฒัน ์ พอและทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

ดาโรจน ์ ม.9  ต.พนา อ.พนา  - เพื่ออ้านวยความสะดวก และ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จ.อ้านาจเจริญ สร้างความปลอดภยัแกช่ีวิตและ สะดวกสบายและปลอดภยั

ทรัพย์สิน ในชีวิต

195

งบประมาณและที่มา



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการจัดหาโคมไฟพลังแสง-  - เพื่อใหม้แีสงสว่างไฟฟา้ใช้  - โคมไฟพลังงานแสง 100,000           -                 -                 ระยะ  - มแีสงสว่างไฟฟา้ใช้ กองช่าง

อาทติย์ ในเวลาที่ไฟฟา้ดับ อาทติย์ จ้านวน 2 ชุด (เงินอดุหนนุ) เวลา ตลอดเวลา

 - เพื่อใหส้ามารถปฏบิติัหนา้ที่  - โคมไฟพลังงานแสง -                 200,000           -                 ด้าเนนิการ

ได้ในเวลาไฟฟา้ดับ อาทติย์ จ้านวน 4 ชุด (เงินอดุเหนนุ)

 - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ  - โคมไฟพลังงานแสง -                 -                 200,000           

สะดวกในการสัญจรไป-มา อาทติย์ จ้านวน 4 ชุด (เงินอดุเหนนุ)

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้ไีฟฟา้สาธารณะเพยีง  - ขยายเขตไฟฟา้ 200,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะ ซอยเรียบหว้ย พอและทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

พระเหลา ม. 2 ต.พระเหลา  - เพื่ออ้านวยความสะดวก และ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ สร้างความปลอดภยัแกช่ีวิตและ สะดวกสบายและปลอดภยั

ทรัพย์สิน ในชีวิต

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะ ซอยร้านสมยักอ๊ปปี้ และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

จ.อ้านาจเจริญ ของประชาชน สะดวกสบายและปลอดภยั

ในชีวิต

196

งบประมาณและที่มา

-



     4.2  บ้ารุงรักษา/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้  - เพื่อใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ  - ขยายเขตไฟฟา้ 100,000           -                 -                 ระยะ  - ประชาชนได้มไีฟฟา้และ กองช่าง

สาธารณะ ซอยนางสาว และทั่วถึง  - สนบัสนนุการไฟฟา้ (เงิน อปท.) เวลา แสงสว่างใช้

กาญจนา ใจแกว้ ม. 8 ต.พนา  - เพื่ออ้านวยความสะดวกและ ส่วนภมูภิาคฯ ด้าเนนิการ  - ประชาชนได้รับความ

อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ สร้างความปลอดภยัแกช่ีวิต สะดวกสบายและปลอดภยั

และทรัพย์สิน ในชีวิต

197

งบประมาณและที่มา



     4.3  พัฒนาระบบจราจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท้าปา้ยชื่อถนนและ  -  เพื่อความเปน็ระเบยีบ  - จัดท้าปา้ยชื่อถนน -                 300,000           -                 ระยะ  -  ชุมชนมคีวามเปน็ กองช่าง

ชื่อซอยในเขตเทศบาล เรียบร้อยของชุมชน และซอยใหค้รอบคลุม (เงิน อปท.) เวลา ระเบยีบเรียบร้อย

 - เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ทั้ง 5 ชุมชน ด้าเนนิการ  - การติดต่อส่ือสาร/

ส่ือสาร/ประสานงานกบัชุมชน ประสานงานมคีวาม

สะดวก คล่องตัว

2 โครงการกอ่สร้าง/ติดต้ังปา้ย  - เพื่ออ้านวยความสะดวกให้  - กอ่สร้างปา้ยบอกทาง -                 100,000           100,000           ระยะ  -  ประชาชนทั่วไปได้รับ กองช่าง

บอกทางสัญจร ปา้ยบอกสถานที่ กบัผู้สัญจรไป-มา ได้รับทราบ แยกตลาดสด และ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ความสะดวก รวดเร็ว

ส้าคัญปา้ยรถประจ้าทาง สถานที่ส้าคัญ เส้นทางเชื่อมต่อ แยกอื่น ๆ ในเขต ด้าเนนิการ ในการสัญจรไป- มา

หมู่บา้น/อ้าเภอต่าง ๆ เทศบาล

198

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับ



     4.3  พัฒนาระบบจราจร  (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังปา้ยสัญญาณ  - เพื่อความปลอดภยัในชีวิต  - ติดต้ังสัญญาณไฟ -                 200,000           -                 อบุติัเหตุ  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

จราจรตามทางเอก และ และทรัพย์สินส้าหรับผู้ใช้ กระพริบเตือน (เงิน อปท.) ลดลง ปลอดภยัในการใช้

ทางโค้งของถนนและซอยต่าง ๆ ยานพาหนะในการสัญจรไปมา SOLARSALL ยานพาหนะสัญจรไป-มา

ภายในเขตเทศบาล  - จัดซ้ือกระจกพารา  - ลดความเส่ียงในการ

โพร่าทดแทนของเดิม เกดิอบุติัเหตุทางถนน

ซ.ร้านขายยาและ

หนา้บา้นนางอรศรี

พลราษฎร์  ม. 9 ต.พนา

 - ปา้ยจราจรอื่น ๆ

ที่จ้าเปน็

199

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับ



     4.4  จดัวางผังเมอืง และควบคุมอาคาร  (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั  - เพื่อใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจที่  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ -                 20,000            20,000            ทกุ  - ประชาชนมคีวามรู้ความ กองช่าง 

การกอ่สร้างบา้น/อาคาร ถูกต้องเกี่ยวกบัการกอ่สร้าง  - จัดท้าเอกสารเผยแพร่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ครัวเรือน เข้าใจที่ถูกต้อง

อาคารบา้นเรือนแกป่ระชาชน ทราบ  - ไมเ่กดิปญัหาข้อขัดแย้ง

 - เพื่อลดปญัหาข้อขัดแย้งกบั ช้อมลู กบัหนว่ยงานราชการ 

หนว่ยงานราชการ 

2 โครงการปรับปรุง และพฒันา  - เพื่อจัดวางระบบผังเมอืงรวม  - ปรับปรุงการจัดท้า -                 -                 300,000           ร้อยละ  - ชุมชนมคีวามเปน็ กองช่าง 
การจัดท้าผังเมอืงรวม ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ ผังเมอืงรวม (เงินอดุหนนุ) ของพื้นที่ ระเบยีบเรียบร้อย

 -เพื่อรองรับความเจริญเติบโต  - ประชุมคณะท้างาน ที่ได้รับ  - ด้ผังเมอืงที่มคีวาม

ของชุมชนในอนาคต  - จัดจ้างผู้ช้านาญใน การ ชัดเจนเหมาะสมกบั

 -  เพื่อความเปน็ระเบยีบ การออกแบบ วางระบบ ปรับปรุง สภาพพื้นที่

เรียบร้อยของชุมชน  - ประสานขอรับการ

สนบัสนนุงบประมาณ

200

งบประมาณและที่มา


