รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
สาหรับ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลดงคอน
ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูปการตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน 2.การเพิม่ ศักยภาพด้ านการท่ องเทีย่ ว การเรียนรู้และวิถีชีวติ ชุมชน
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด 3.การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และโครงสร้ างพื้นฐาน
แผนงาน 3.2 พัฒนาแหล่ งนา้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ลาดับ
เป้ าหมาย
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะ หน่ วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วดั
ที่
( ผลผลิตของโครงการ )
ได้ รับ
รับผิดชอบ
( บาท )
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
(Kpls)
ป้ องกันและ
1 โครงการ ลอกรางระบาย เพื่อป้องกันและแก้ไข
จากบ้านนายโปร่ ง แย้มทับ
สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
20,000
น้ าในหมู่บา้ น หมู่ 2

ปัญหาน้ าท่วม

ถึงบ้านนายเสน่ห์ เทียนงาม

ทต.ดงคอน

ระยะทาง 150 เมตร
2

โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 1

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม

3

โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม

วางท่อระบายน้ าในหมู่บา้ น
500,000
เริ่ มจาก บ้านนางย้อย คง
ทต.ดงคอน
ดอน ถึงบ้าน นายสมาน
กล่าดีระยะทาง 500 เมตร
จากบ้านนายสวิง ขามา ถึง 250,000
บ้านนางกาจาย สุ ภาภาน
ทต.ดงคอน
ระยะทาง 250 เมตร

-

-

-

-

แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 50
ครัวเรื อน
ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 30
ครัวเรื อน

น้ าท่วมขัง
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 40
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง
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ลาดับ
ที่
4

5

โครงการ
โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วม

เป้ าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
จากบ้านนางประกิจ เกตุมาก
ถึง ท่อระบายน้ าเก่าตรงกลุ่มตา
น้ าพริ กหมู่ 2 ระยะทาง 80 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วดั
( บาท )
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
(Kpls)
ป้องกันและ
216,000
แก้ไขปัญหาน้ า
ทต.ดงคอน
ท่วมขังได้ 20

สามารถแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

ครัวเรื อน

-

-

ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 50
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ 30
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

420,000
ทต.ดงคอน

-

-

ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 20
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

จากบ้านนางกายาน ยอด
320,000
ดาเนิน สิ้ นสุ ดที่บา้ นนาย
ทต.ดงคอน
ประทีป ชูมก ระยะทาง 200
เมตร
สายบ้านนางนิธินา ชูทอง
200,000
ระยะทาง 125 เมตร
ทต.ดงคอน

-

-

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ 30
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาน้ า
ท่วมขังได้ 30
ครัวเรื อน

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างคูส่ง เพื่อใช้ในการเกษตร
น้ าดาดคอนกรี ต. หมู่ 3

จากศาลาพักร้อนปาก
ทางเข้าหมู่บา้ น ถึงบ้านนาย
ถนัด ขันทอง ระยะทาง
1,500 เมตร

-

โครงการ รางระบายน้ า เพื่อป้ องกันและแก้ไข
หมู่ 3
ปั ญหาน้ าท่วม

จากบ้านนางสุทิน เกตุพานิช
ถึงบ้านนางสมควร ยอด
ดาเนิน ระยะทาง 400 เมตร

-

7

โครงการปรับปรุ ง
เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ซ่อมแซมรางระบายน้ า ปั ญหาน้ าท่วม
หมู่

เริ่ มจากบ้านนายเสถียร ด้วง
ช้าง สิ้นสุดที่ถนนคอนกรี ต
ตัดขวางหน้าบ้านนางจาเรี ยง
ภู่ขวัญ ระยะทาง 300 เมตร

-

8

โครงการรางระบายน้ า
หมู่ 3

เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วม

9

โครงการรางระบายน้ า
หมู่ 10

เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วม

6

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ

1,000,000
ทต.ดงคอน

500,000
ทต.ดงคอน
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ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

10

โครงการรางระบายน้ า
หมู่ 10

เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาน้ าท่วม

สายบ้านนายณรงค์ สุ ข
สาราญ ไปทางบ้านนาง
ฉลวย แจ้งอรุ ณ ระยะทาง
85 เมตร

11

โครงการทาไรนิ่งคูน้ า
หมู่ 7

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่
การเกษตร

จากบ้านนางสาราญ ยิม้
จันทร์ ถึง นานายสถาพร
หรุ่ มรื่ น ระยะทาง 2,500
เมตร

12

โครงการวางท่อระบาย เพื่อป้องกันและแก้ไข
น้ า พร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ปัญหา น้ าท่วม

13

14

โครงการ วางท่อระบาย
น้ า หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ า

โครงการ วางท่อระบาย
น้ า หมู่ 14

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วดั
( บาท )
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
(Kpls)
ป้ องกันและ
136,000
แก้ไขปั ญหา
ทต.ดงคอน
น้ าท่วมขังได้
30 ครัวเรื อน
ระบายน้ าและ
5,000,000
ส่ งน้ าในพื้นที่
ทต.ดงคอน
เกษตรได้
200 ไร่

จากบ้านนางปราณี เกษ
โกศล ถึงหน้าร้านค้า
ชุมชน ระยะทาง 150
เมตร
บริ เวณบ้านนายสรวง คง
ดอน ระยะทางประมาณ
50 เมตร

-

จากถนนคอนกรี ตหน้า
บ้านนายสุ นทร ภู่ขวัญ ถึง
บ้าน นายประเสริ ฐ ช้ าเกตุ
ระยะทาง 600 เมตร

-

421,500

200,000

ทต.ดงคอน

กองช่าง

การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
การเกษตรทาได้ดี
ขึ้น

กองช่าง

-

ป้ องกันและ สามารถแก้ไขปัญหา
แก้ไขปั ญหา น้ าท่วมขัง
น้ าท่วมขังได้
20 ครัวเรื อน

กองช่าง

-

-

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

-

-

ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา
น้ าท่วมขังได้
30 ครัวเรื อน
ป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา
น้ าท่วมขังได้
40 ครัวเรื อน

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริ โภคอย่าง
ทัว่ ถึง

กองช่าง

ทต.ดงคอน

600,000

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

-

ทต.ดงคอน

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ
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ลาดับ
ที่
15

16

17

18

19

20

โครงการ
โครงการ วางท่อระบาย
น้ า หมู่ 14

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่
การเกษตร

จากถนนลาดยาง ถึงบ้าน
นายประเวศ อิทธิฤทธิ
พันธ์ ระยะทาง 600 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วดั
( บาท )
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
(Kpls)
ป้ องกันและ
600,000
ทต.ดงคอน

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สายทุ่งโก
ระบายน้ าพื้นที่การเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

สายบ้านนายประทุม ด้วงช้าง
ไปทางบ้าน นายดี หมื่นกล้า
ระยะทาง 400 เมตร

-

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

นานายเลิส เมฆอิน ไปสุ ด
คลองน้ าทิ้ง ระยะทาง 800
เมตร

-

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

นานายสมาน ชูมก ไปทาง
นานายประสิ ทธิ์
ระยะทาง 1,700 เมตร

-

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

สายนานายรวย ยอดย้อย
ไปทางคลองระบายน้ า
ระยะทาง 1,000 เมตร

-

-

67,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทต.ดงคอน

18,000
ทต.ดงคอน

36,000
ทต.ดงคอน

76,500
ทต.ดงคอน

45,000
ทต.ดงคอน

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ า
แก้ไขปั ญหาน้ า อุปโภคบริ โภคอย่าง
ท่วมขังได้ 50
ทัว่ ถึง

กองช่าง

การระบายน้ าและส่ง
น้ าในพื้นที่การเกษตร
ทาได้ดีข้ นึ

กองช่าง

การระบายน้ าและส่ง
น้ าในพื้นที่การเกษตร
ทาได้ดีข้ นึ

กองช่าง

การระบายน้ าและส่ง
น้ าในพื้นที่การเกษตร
ทาได้ดีข้ นึ

กองช่าง

การระบายน้ าและส่ง
น้ าในพื้นที่การเกษตร
ทาได้ดีข้ นึ

กองช่าง

การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
การเกษตรทาได้ดี
ขึ้น

กองช่าง

ครัวเรื อน
ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 200
ไร่
ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 300
ไร่
ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 500
ไร่
ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 500
ไร่
ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 300
ไร่
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ลาดับ
ที่
21

22

23

24

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วดั
( บาท )
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
(Kpls)
ระบายน้ าและ
76,500

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

นานายเอี้ยง น้ าจันทร์ ไปทาง
คลองระบายน้ า ระยะทาง
1,700 เมตร

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ระบายน้ าพื้นที่
การเกษตร

สายบ้านลุงบุญ พงษ์ดนตรี
ระยะทาง 1,500 เมตร
-แยกนานายแสน คงดอน
ระยะทาง 500 เมตร
-แยกนานายลายอง รอดย้อย
ระยะทาง 500 เมตร
-แยกนานายต้อย รอดย้อย
ระยะทาง 500 เมตร

-

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คูส่งน้ าสายนาใน ตั้งแต่
ระบายน้ าพื้นที่การเกษตร บ้านนายกาน้ า รอดย้อย

-

โครงการ ขุดลอก คู
คลองส่ งน้ า และทิ้งน้ า
เพื่อการเกษตร หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คูส่งน้ าหน้าบ้านนาง
ระบายน้ าพื้นที่การเกษตร สังเวียน รอดย้อย ถึงคูทิ้งน้ า
(บ้านนายพงษ์)ระยะทาง
1,500 เมตร

ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 300
ไร่

ทต.ดงคอน

135,000

ระบายน้ าและ
ส่งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 500
ไร่

-

-

ระบายน้ าและ การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่ ส่ งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 200 การเกษตรทาได้ดี
ไร่
ขึ้น

กองช่าง

-

-

ระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
เกษตรได้ 300
ไร่

กองช่าง

ไปจนถึงคลองระบายน้ า
ระยะทาง 1,100 เมตร
67,500
ทต.ดงคอน

กองช่าง

-

ทต.ดงคอน

-

การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
การเกษตรทาได้ดี
ขึ้น
การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
การเกษตรทาได้ดี
ขึ้น

-

ทต.ดงคอน

49,500

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะ หน่ วยงานที่
ได้ รับ
รับผิดชอบ

การระบายน้ าและ
ส่ งน้ าในพื้นที่
การเกษตรทาได้ดี
ขึ้น

กองช่าง
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