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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
สมัย ศิลาวัฒน์ หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

150,000 
 

150,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.เปี่ยมสุขรีสอร์ท 
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

150,000 
 

150,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
เพียรจิตร  ภาชนะ หมู่ท่ี 1 บ้าน
ต าแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม 

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
สวัสด์ิ  ทองจ านงค์ หมู่ท่ี 1 บ้าน
ต าแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม 

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
6 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต าแย 

ถึง บ้านนาเมือง 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 8.00 ม.ยาว 
500.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม. 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายต าแย-นา
เมือง หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,000 ตร.ม. 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

250,000 
  
 

100,000 
 

100,000 
 

- ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท่อระบายน้ า สายหน้าวัด
บ้านต าแย หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

250,000 
  
 

100,000 
 

100,000 
 

- ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยาย
กร หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 
ม.  หนา 0.15 ม. มีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
14 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกคุ้ม

มะลิ  หมู่ท่ี 2  บ้านนาเมือง 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยาย
กรถึงโรงสีดวงดี  
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายอิงนภาถึง
สน่ันวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
อุทัย จันทร์กอง หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนอง
อีเลิง หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

100,000 100,000 100,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านนา
เมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
21 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก

สายบ้านนายทองด า (สายข้างวัด) 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

- 150,000 150,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายบ้านนางจง หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายบ้านชัยมงคล หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายทางเข้าวัดบ้านนาเมือง 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายบ้านพ่อใหญ่อิฐ หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายทางไปอิงนภา หมู่ท่ี 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
28 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก

ซอยบ้านนายพิสาร สมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายบ้านนายทอด า (สายข้างวัด) 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

- 150,000 150,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
สายบ้านสายหน้าบ้านนางค าเผย  
หลักรัตน์ หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

- 150,000 150,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด
ค าพวรรณ หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางทิศ
เหนือบ้านปลาดุกไปบ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
35 ก่อสร้างถนนดิน เส้นทางทิศเหนือ

บ้านปลาดุกศาลาเก่า จดถนนเส้น
ไปบ้านนามึน หมู่ท่ี 3  
บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

- 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน 
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม  
8,000 ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างท่อระบายน้ าตั้งแต่ปาก
ทางถึงโรงพยาบาล 50 พรรษา 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

150,000 150,000 150,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่ท่ี 
4 ไปหมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเก่า 
หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
42 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x 
0.60x0.60 พร้อมฝาปิด 

- 100,000 100,000 100,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

44 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45 ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม  
8,000 ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
สิมมา  สายเคน หมู่ท่ี 5 บ้านยาง
เทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ไพศาล  ศุภสุข หมู่ท่ี 5  
บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
49 ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมหมู่ท่ี 5 

ถึงหมู่ท่ี 14  
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างท่อระบายจากแยกบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ถึงนานายนา ทวีวิงศ์ 
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

100,000 100,000 100,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

52 ซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้าน
ยางเทิง ถึงบ้านหนองเค็ง 
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 1,000 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

53 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 8,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียน
บ้านบาก หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000  ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
57 ก่อสร้างถนน ลูกรังจากบ้านคุณ

อ าไพ  วงษ์ค าจันทร์ ไปถึงนานาย
ภาภาวงศ์คูณ 
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- - 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน ลูกรังจากหนองนา
เกลือ  ไปถึงนานายวงษ์  ชวนชื่น 
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- 200,000 200,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างท่อระบายน้ าสายบ้านนาง
หนูเวียง ถึงบ้านคุณประสาร ศรีโท 
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
200 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60x0.60x 
0.60 พร้อมฝาปิด 

200,000 200,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน ลูกรังจากบ้านนาย
วินัย  ทองศรี ไปนานางแดง หวัง
ผล  หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- - 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน ลูกรังจากหนองนา
เกลือ ไปบ้านคุณพ่อสาย หมู่ท่ี 6 
บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- - 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

- 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
64 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 8,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

65 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านผู้กอง
ประเสริฐ หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 8,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
บ๋างิ้ว หมู่ท่ี 7  บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
700.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตร.ม. 

400,000 400,000 400,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน ลูกรังรอบท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 บ้าน
นาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 - - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน ลูกรังรอบดอนปู่ตา  
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- 200,000 200,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
71 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนจิตรา

ภรณ์  หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
นางบับผา  ผิวทอง หมู่ท่ี 7  
บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- - 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
อัมพร  ผิวทอง หมู่ท่ี 7  
บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- - 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน ลูกรังสายบ้านนาง
น้อย หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- - 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย  

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

77 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 8,000 
ตร.ม. 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
78 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
สมนึก ยืนยาว หมู่ท่ี 8 บ้านไร่
น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนดินสายบ้านนายสังวร  
สิทธิจินดา หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

100,000 100,000 100,000 - ความยาวถนน 
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

83 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 8,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

84 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 400.00 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
86 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าพ่อ

ปลา ไปบ้านไร่น้อย หมู่ท่ี 9 บ้าน
ค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบศาลา
กลางบ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

90 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ขนาด
พื้นท่ีรวม 8,000 ตร.ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
รวิวรรณ  นันทรักษ์ หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 
ม.  หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
94 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย

ค าแดง  ศรีเนตร หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
90.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. 

150,000 100,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
นายสมัย  โตตระกูล หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ปราสาท  วิจารณ์ หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
250.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
บุญเพ็ง  แสวงวงศ์ หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
75.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. 

150,000 - - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
พิพัฒน์  โสภาพันธ์ หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
บุญล้อม  สายกนก หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
101 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาย 
ค าหล้า  ทวีวงศ์  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- 200,000 200,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนานาย
บรรยงค์  ไชยสาร 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

- 200,000 200,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนดิน สายนานาง 
หนูเทพ  บุญทรง หมู่ท่ี 10 
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

- 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน 
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนดิน สายนานางหนู
เทพ  บุญทรง หมู่ท่ี 10 
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

- 100,000 - - ความยาวถนน 
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนนดินสายดอนปู่ตา-
หนองนามึน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

- 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนดินสายนานายรังสิต 
คินานันท์ 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

- 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
108 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.สาย

บ้านนายสังคม  ขจรกลิ่น 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

109 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

110 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ขนาด
พื้นท่ีรวม 8,000 ตร.ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณ 
ภนิดา  โกศัลวิตร์ เชื่อมหมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน คสล.สายพ่ออ่อน 
ถึงบ้านท าเหล็กดัด หมู่ท่ี 11 บ้าน
พุทธนิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณ 
ภานุ  ศิริแสง หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธ
นิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตารางเมตร 

- - 400,000 400,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเวียง  
ลิ้มเฉลิม หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร 

- - - 400,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 



56 
 

 

56 

116 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
116 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 

ร.ต.ท.วสันต์  หงส์อินทร์ หมู่ท่ี 
11 บ้านพุทธนิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นาย
ไพฑูรย์  ขาวศรีจาน หมู่ท่ี 11 
บ้านพุทธนิคม  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร 

- - 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 บ้านพุทนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

119 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

120 ซ่อมแซมถนน คสล. หน้าบ้านเรือ
ตรีจ าลอง  ประกอบศรี 
หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 400 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

100,000 100,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม. บ่อพัก
จ านวน 101 บ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์
ทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
123 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง

หนูเตรียม  เสืออินทร์ หมู่ท่ี 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง  

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
นางดม  หอมวงศ์ ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม 

150,000 150,000  - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวรรณกิต 
ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม 

150,000 150,000  - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรง
พิมพ์ (บ้านคุณหนูดา คณากร)หมู่
ท่ี 12 บ้านโนนหงส์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น 3 
หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงส์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
300.00 ตร.ม. 

100,000 100,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างลูกรัง ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12  บ้านโนนหงษ์ทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยอินทรา 
1 หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
130 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์
ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

131 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านโนน
หงส์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ขนาด
พื้นท่ีรวม 8,000 ตร.ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทุ่ง
ส าราญ หมู่ท่ี 13 ไปบ้านนาเยีย 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.15 ม. พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,000.00 ตร.ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

134 ยกร่องพูนดิน จากท่ีนา 
นางอุตส่า ปุญญา ถึงท่ีนานางด า  
ศุภสุข หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารี 
หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนนลูกรังทางไปหนอง
แบง หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
138 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

139 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ขนาด
พื้นท่ีรวม 8,000 ตร.ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกโรง
กาแฟเก่า ไปถึงซอยบ้านนาย
ประสาท หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
วินัย-หนองสระด า 
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

145 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
146 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ขนาด
พื้นท่ีรวม 8,000 ตร.ม.  

150,000 150,000 - - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

148 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสียง
หวาน หมู่ท่ี 15  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
นิภาภรณ์ 
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่า
กิตติญาณโสภณ (ข้าง รพ.สต.ดง
แสนสุข) 
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 
หงษ์ค าหมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
นางปั่น  หลวงพล   
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
153 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 

นายชนินทร์ คุ้มครอง 
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  
ป.ปลา หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

155 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  
คุณวาสนา 
 หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างถนน ลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธ์ิแท่น 
1  หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว  
200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธ์ิแท่น 
2  หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว  
200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแก้วแสง
ธรรม  หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว  
200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
160 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวันชนะ  

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว  
200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

161 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
1,000.00 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างท่อระบายน้ าจากสายหน้า
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์  
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

- 200,000 200,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

163 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 752 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

164 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนา 0.10 ม. ขนาด
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

165 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

พื้นท่ีรวม 2,800 ตรม. 
หนา 0.05 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนนลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

166 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16  บ้านปลาดุกใต้ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นางจูม  มูลมั่ง 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
168 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 

คุณพ่อสวัสด์ิ  เหล็กกล้า 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นายประถม  สีดา 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

170 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นางสุจิตตา  แสนทวีสุข 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
พีระ  ลีลาชัย 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

172 วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100.00 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

173 วางท่อระบายน้ า หลังโรงเรียน
บ้านปลาดุก หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
400.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

174 วางท่อระบายน้ า ซอยตอแหล 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.30 ม. ยาว 
400.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

175 วางท่อระบายน้ า ซอยบ้าน 
นายเริง ต่อศรี 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.30 ม. ยาว 
400.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
176 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

177 ก่อสร้างถนนดิน ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

178 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

179 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนา 0.10 ม. ขนาด
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

180 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยร่วมใจ
พัฒนา 2 หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 500 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

182 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชพัสดุ
2 (แยกบ้านนายผุย น าผล)  
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชพัสดุ
2 (แยกบ้านนางวาสนา)  
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
184 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชพัสดุ

7 เชื่อมซอยราชพัสดุ 9 
 หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 
ม.หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

185 ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยราชพัสดุ 
10 , 12 , 13 , 15  หมู่ท่ี 17 
บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

186 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
500.00 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

187 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ซอยราชพัสดุ 12 หมู่ท่ี 17 บ้าน
แคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

188 ก่อสร้างถนน คสล. ล้อมรอบ
หนองบัว 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

189 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชพัสดุ 
1 หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

190 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

191 ซ่อมแซมถนน คสล. สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
192 ซ่อมแซม คสล.ซอยราชพัสดุ 13 

หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 
เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

193 ซ่อมแซม คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน
ญาณวิทย์ 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

194 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนา 0.10 ม. ขนาด
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

195 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ซอยราชพัสดุ 9 หมู่ท่ี 17 บ้าน
แคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

196 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
จากซอย 9 ไปซอย 3 หมู่ท่ี 17 
บ้านแคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

197 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ซอยราชพัสดุ 15 หมู่ท่ี 17 บ้าน
แคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

198 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ซอยราชพัสดุ 10 หมู่ท่ี 17 บ้าน
แคนค า 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

199 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

200 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคม
พัฒนา 1  หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
201 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60X0.60 

250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

202 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ซอยนิคมพัฒนา 1 
 หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60X0.60 

150,000 150,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

203 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

204 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 
สายหน้าโรงเรียนกองบินอุบลฯ 
หมู่ท่ี 18  บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60X0.60 

250,000 250,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

205 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม. พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.60X0.60 

250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

206 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600.00 ตร.ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

207 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
สายทอง  
หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

208 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
นวลจันทร์  พาพรรณ 
 19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
209 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นาย

ประสิทธิ์ หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

210 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 
 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา 
0.10 ม. พื้นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

211 ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

212 ก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นบ้านนาง
ปล้ืมเพชร  หมู่ท่ี 19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 
100.00 ม.  

150,000 150,000 150,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การไหลเวียนของ
น้ าสะดวกยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

213 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนาย
ประสพ ไปวัดปลาดุกทอง  
หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500.00 ม. หนา 0.10 
ม. พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม 

100,000 100,000 - - ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

214 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 725 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

215 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนา 0.10 ม. ขนาด
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตร.ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

216 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขต
ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

ขนาดพื้นท่ี 4,000 ตร.
ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

217 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต
ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ขนาดพื้นท่ีรวม 40,000 
ตร.ม.   

600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

218 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต
ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้านได้
สะดวก 

พื้นท่ีรวม 11,200 ตรม. 
หนา 0.05 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 พื้นท่ี
ถนนลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

219 จัดซ้ือหินคลุก เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนภายในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไร่น้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหินคลุก ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

220 จัดซ้ือยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนภายในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไร่น้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนยางมะ
ตอย 

ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

221 จัดซ้ือลูกรัง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนภายในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไร่น้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนลูกรัง ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

222 จัดซ้ือดิน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนภายในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลไร่น้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนดิน ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

223 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด  ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

224 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด  ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

225 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

226 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

227 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

228 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

229 ขยายเขตระบบระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

230 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
(เปลี่ยนท่อ pvc ในระบบประปา
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 300,000 300,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

231 ขยายเขตระบบระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

232 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

233 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

234 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

235 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโดย
การจัดซ้ือซัมเมิสสูบน้ าใต้ดิน 3 
แรงม้า หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 50,000 50,000 - - ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

236 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
สายบ๋างิ้ว  
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย - 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

237 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
ทางไปวัดป่าดงตูม 
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 100,000 50,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

238 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
(ระบบสูบน้ าประปา)  
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 200,000 150,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 500,000 500,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

240 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

241 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

242 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

243 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

244 ก่อสร้างบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 200,000 200,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

245 ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ า 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 200,000 200,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

246 ติดตั้งระบบปั๊มส่งน้ า 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 200,000 200,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

247 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
สายบ้านนายหนูแฝง ศรีเนตร 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 50,000 50,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

248 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
สายบ้านนางสุกัน  บุญสนิท 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 50,000 50,000 - - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

249 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
คุ้มหัวหนองนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

250 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
สายบ้านนายธวัช  หวังชื่น 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

251 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
สายบ้านนางผ่องศรี  ยืนยิ่ง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

252 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
สายบ้านนายมั่น  สายวัน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

253 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
ซอย 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 - ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

254 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

255 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

256 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

257 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงส์ทอง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

258 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์
ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

259 ก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

260 ขยายเขตระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

261 ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้ง
เครื่องกรองน้ าภายใน 
หมู่บ้าน (สายคุ้มเหนือ) หมู่ท่ี 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 500,000 500,000 - - ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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เป้าหมาย 
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งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
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ผลทีค่าดว่า 
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2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

262 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

263 ขยายเขตระบบประปาจากสี่แยก
โรงกาแฟไปถึงบ้านนายประสาท 
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง - - 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

264 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่
ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

265 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

266 ก่อสร้างระบบประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 500,000 500,000 - - ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

267 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

268 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

269 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

270 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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271 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

272 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 18 บ้านนิคม
พัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

273 ก่อสร้างและขยายเขตระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

274 ซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุก
ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

275 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

หมู่ท่ี 1 – 19 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

276 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 1 – 19 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

277 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 150,000 150,000 - - จ านวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

278 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 บ้าน
ต าแย 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 50,000 50,000 - - จ านวนหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

279 ขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 50,000 - - - ระยะทางการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

280 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 150,000 150,000 150,000 - ศาลากลางบ้าน ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

281 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างศาสนสถาน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  
บ้านปลาดุก 

เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 50,000 50,000 - - จ านวนวัสดุ ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

282 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 50,000 50,000 - - ศาลากลางบ้าน ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

283 ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม - 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

284 ซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะ  
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อซ่อมแซมห้องน้ า
สาธารณะ ให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม - - 50,000 50,000 ห้องน้า มีห้องน้ า กองช่าง 

285 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง - 50,000 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

286 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างศาสนสถาน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก - 50,000 50,000 - จ านวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

287 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
(ศูนย์ อสม.)  
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 150,000 150,000 - - จ านวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

288 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย - - 50,000 50,000 ศาลา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

289 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  
บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 50,000 50,000 - - ระบบเสียงตาม
สาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

290 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา - 150,000 150,000 - จ านวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

291 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อมีสถานท่ีให้
ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 150,000 150,000 - - จ านวนศาลา มีสถานท่ีให้จัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

292 ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา - - 100,000 - ระบบหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

293 ซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน(หนองนามึน)  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 150,000 150,000 - - จ านวนห้องน้ า ประชาชน
ประโยชน์ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

294 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ภายในหนองนามึน  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน  150,000 150,000 150,000 ศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

295 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - - 150,000 150,000 ศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

296 ต่อเติมศาลากลางบ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อมีสถานท่ีให้
ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 150,000 - - - จ านวนศาลา มีสถานท่ีใชจ้ัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

297 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางมีความเป็นระเบียบ
และสวยงาม 

หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน - 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางมีความเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

298 ขยายเขตและซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม - - 50,000 50,000 ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

299 ขยายเขตและซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 150,000 150,000 - - ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

300 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างศาสนสถาน 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 200,000 200,000 50,000 50,000 จ านวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

301 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 150,000 150,000 - - ศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

302 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน (หนองนามึน)  
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 300,000 150,000 - - จ านวนห้องน้ า ประชาชน
ประโยชน์ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

303 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้าน
ปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ - 50,000 50,000 - ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

304 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้าน
ปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ - 50,000 50,000 - จ านวนเครื่อง
เสียง 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

305 ขยายเขตและซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

50,000 50,000 - - ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

306 ซ่อมแซมและขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

- 50,000 50,000  ระยะทางขยาย
เขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

307 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ 2 
ข้างทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1-19 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางมีความเป็น
ระเบียบและสวยงาม 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางมีความเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

กองช่าง 

308 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ถนนมีความ
สว่างลดอุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 50,000 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

309 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ 10 บ้านนามึน 50,000 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

310 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ 11 บ้านพุทธนิคม - 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

311 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

- 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

312 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 บ้าน
ทุ่งส าราญ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่ง
ส าราญ 

- 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

313 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุก
ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้จัด
กิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 16 
บ้านปลาดุกใต้ 

50,000 50,000 - - จ านวนจุด
ซ่อมแซม 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

314 จัดซ้ือและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุก
ใต้ 

50,000 50,000 - - จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ถนนมีความ
สว่างลด
อุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 314 โครงการ - - 42,890,000 48,890,000 33,640,000 27,200,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแปรรูปสินคา้เกษตร 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซ้ือเมล็ดและพันธุ์กล้าไม้เพ่ือ
ปลูกในวันส าคัญต่าง ๆ เช่นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

เพื่อให้มีกล้าไม้ไว้ปลูก
ในวันส าคัญต่าง ๆ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

พื้นท่ีในเขตต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพันธุ์ไม้ มีต้นกล้าไม้เพื่อ
ปลูกในวันส าคัญ
ต่างๆ และเพิ่ม
ทรัพยากรป่าไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 จัดซ้ือพันธุ์ไม้ประดับภายใน
อาคารส านักงาน 

เพื่อประดับและตกแต่ง
อาคารส านักงาน 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพันธุ์ไม้ ส านักงานมีความ
ร่มรื่นสวยงาม  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการจัดซ้ือพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อย
ในแหล่งน้ า 
 

เพื่อขยายพันธุ์ปลาใน 
แหล่งน้ า  

แหล่งน้ าในเขตต าบล 
ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพันธุ์
ปลา 

ปลาได้มีการ
ขยายพันธ์ใน
แหล่งน้ า   

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมแปลง
สาธิตให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

แปลงสาธิตศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ค่าใช้จ่าย 

เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนท่ีสนใจ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

5 จัดซ้ือพันธุ์ไม้เพ่ือส่งเสริมการปลูก
พืชผักผลไม้ ภายในครัวเรือน เช่น 
พันธุ์หนอไม้ไผ่ , พันธุ์กล้วยน้ าว้า
,กล้วยหอม ,กล้วยไข่ ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนปลูก
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ภายในครัวเรือน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพันธุ์ไม้ ประชาชน
สามารถปลูกผัก
ผลไม้ไว้
รับประทาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 โครงการเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อจัดต้ังโครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

7 โครงการด าเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน/
ระดับหมู่บ้าน  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนด าเนินตา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพืชผัก
ส่วนครัว 

ประชาชนด าเนิน
ตาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
กรและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการศูนย์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

9 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลไร่น้อย
ในการให้บริการด้านการเกษตร
เคลื่อนท่ี 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านการเกษตร 
เช่น การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ให้ค าปรึกษา
ด้านกาเกษตร 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลไร่น้อย 
ได้รับบริการด้าน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

10 โครงการปลูกผักไร้ดิน 
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
ผักปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ไร้ดิน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โรงเรือนปลูก
ผักไร้ดิน 

ประชาชน
สามารถปลูกผัก
ไร้ดิน ผักปลอด
สารพิษ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

11 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ย
ชีวภาพ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยไว้
ใช้ในการเกษตร 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ใช้ปุ๋ย ประชาชนมีปุ๋ย
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
12 ก่อสร้างซุ้มจ าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 
เพื่อเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนซุ้ม มีสถานท่ี
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
13 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น 

ไก่ , สุกร , จิ้งหรีด , ปลา 
เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจาการเลี้ยง
สัตว์ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เลี้ยง
ไก่ 

ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
การเลี้ยงสัตว์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
14 จัดซ้ือและติดตั้งเครื่องสีข้าว เพื่อจัดต้ังโรงสีชุมชนใน

ต าบลไร่น้อย 
 

1 เครื่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอาคาร
โรงสีข้าว 

มีอาคารโรงสี
ชุมชนต าบลไร่
น้อย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
15 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิต

การเลี้ยงไก่ ประจ า 
อบต.ไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย - 50,000 50,000 50,000 จ านวนโรงเลี้ยง
ไก่ 

มีศูนย์สาธิตการ
เลี้ยงไก่ประจ า 
อบต.ไร่น้อย 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร,กอง

ช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 จัดซ้ือไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อใช้เลี้ยงในโรงเรือน
สาธิตการเลี้ยงไก่ 
ประจ าอบต.ไร่น้อย 

อบต.ไน้อย - 50,000 50,000 50,000 จ านวนไก่ มีไก่ส าหรับเลี้ยง
ในศูนย์สาธิต 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

17 จัดซ้ืออาหารไก่ เพื่อใช้เป็นอาหาร
ส าหรับไก่ในศูนย์สาธิต
การเลี้ยงไก่ 

อบต.ไร่น้อย - 50,000 50,000 50,000 จ านวนอาหาร
ไก่ 

มีอาหารส าหรับ
ไก่ในศูนย์สาธิต
การเลี้ยงไก่ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

18 โครงการศูนย์ผลิตและขยายพันธ์
พืชสู่ชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมและผลิตพันธุ์
พืช 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนพันธุ์พืช มีพันธุ์พืชสู่ชุมชน ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

19 โครงการส ารวจข้อมูลเกษตรกร
รายครัวเรือนในการจัดท า
แผนพัฒนาด้านการเกษตร 

เพื่อส ารวจข้อมูลด้าน
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกร 

มีข้อมลูเกษตรกร ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

20 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การเกษตร เช่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจาการเลี้ยง
สัตว์ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
21 ส่งเสริมการแปรรูปสินกค้า

การเกษตร เช่น พริกแห้ง ฯลฯ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจากการ
แปรรูปสินค้าเกษตร 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
22 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะช า  

ประจ า อบต.ไร่น้อย 
มีโรงเรือนเพาะช า
ส าหรับเก็บและ
ขยายพันธุ์พืช 

อบต.ไร่น้อย 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
โรงเรือนเพาะช า 

มีโรงเรือน 
เพาะช า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

23 จัดซ้ือวัดสุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรไว้ใช้งาน 

อบต.ไร่น้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้งาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

24 ซ่อมแซมศาลาการเรียนรู้เพื่อ
การเกษตร เช่น บ่อปลา , โครง
เหล็กปลูกไม้เลื้อย ห้องเก็บวัสดุ
การเกษตร ฯลฯ 

เพื่อซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการเกษตร 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
งบประมาณ 

แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การเกษตรได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 24 โครงการ - - 1,120,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 - - - 
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  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดต้ังศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOPประจ าต าบล 
ไร่น้อย 

เพื่อมีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล 
ไรน้อย 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์ OTOP มีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOPต าบล 
ไร่น้อย 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน (เช่นกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่ม
จักสาน กลุ่มท าดอกไม้จันท์ ฯลฯ) 
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

4 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน (เช่นกลุ่มท าพานพุ่ม 
ฯลฯ) หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

5 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มท าดอกไม้จันท์ 
กลุ่มสานตะกร้า ฯลฯ  
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

6 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

7 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มท าดอกไม้จันท์ฯลฯ หมู่ท่ี 5 
บ้านยางเทิง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

8 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น
กลุ่มจักสาน กลุ่มถักทอ , ฯลฯ  
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้านหมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

10 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน เช่น กลุ่มแปรรูปพริกแห้ง 
กลุ่มจักสาน ฯลฯ  หมู่ท่ี 7  
บ้านนาเยีย 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี  7 บ้านนาเยีย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

11 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

12 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มท าน้ าพริก กลุ่ม
สานสวิง หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 9 บ้านค าพ่อปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

13 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน เช่น กลุ่มสานสวิง ฯลฯ 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

14 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ท าขนมไทยโบราณ ฯลฯ  หมู่ท่ี 
11 บ้านพุทธนิคม 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 11  
บ้านพุทธนิคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

15 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มเกษตรกร , กลุ่ม
ท าดอกไม้จันท์ หมู่ท่ี 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

16 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 13  
บ้านทุ่งส าราญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่ง
สว่าง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

18 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บ้านดง
แสนสุข 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 15  
บ้านดงแสนสุข 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

19 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 บ้าน
ปลาดุกใต้ 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 16  
บ้านปลาดุกใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

20 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 บ้าน
แคนค า 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 17  
บ้านแคนค า 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

21 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ภายในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มลูก
ประคบสมุนไพร ฯลฯ หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

22 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มร้อยมะลิ 
ฯลฯ  หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

หมู่ท่ี 19  
บ้านปลาดุกทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

23 สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้ประชาชนเจริญ
รอยตามเบ้ืองพระยุคล
บาท 

1 แห่ง 
ต าบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
การเรียนรู้ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

24 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

25 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี 
ต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็ง สร้างงาน สร้าง 
อาชีพ 

300 คน 
ต าบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 จัดกิจกรรมโครงการด้านการ
พัฒนาสตรี และครอบครัว 
 

เพื่อให้ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

27 สนับสนุนโครงการหมู่บ้านน าร่อง
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 

เพื่อเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบต าบลไร่น้อย 

1 หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
ต าบลไร่น้อย 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

รวม 27 โครงการ - - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - - 
 
 

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาตลาดสดด้าน
สุขาภิบาล อาหารปลอดภัย  เพื่อ
ตลาดสดน่าซ้ือ 
 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลตลาด 

ผู้ประกอบการด้านตลาด
ในเขต อบต. ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริโภคได้รับ
อาหารท่ีสะอาด  
ปลอดภัย ตลาด
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการร้านอาหารมาตรฐาน 
(Clean Food Good Test) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ความเข้าใจประกอบ
อาหารถูกหลัก
โภชนาการได้มาตรฐาน 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริโภคได้รับ
อาหารท่ีสะอาด  
ปลอดภัย ตลาด
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงาน 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารฯ 
พนักงาน อบต.
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 

 รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 

  3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าต าบลไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

2 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว  
13 – 15 เมษายน ของทุกปี 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

3 จัดงานบุญประเพณีบุญบ้ังไฟ
ประจ าปี ต าบลไร่น้อย 
 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี  
วันชาติ 5 ธันวาคม 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
,ส.อบต. ก านัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. ก านัน/
ผญบ. , พนักงาน 
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 

กองการศึกษา 

5 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี วัน
แม่แห่งชาติ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. ก านัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. ก านัน/
ผญบ. , พนักงาน 
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 

กองการศึกษา 

6 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี 
วันปิยะมหาราช 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. ก านัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. ก านัน/
ผญบ. , พนักงาน 
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 

กองการศึกษา 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี , 
วันส าคัญทางศาสนา, และ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางรัฐพิธี , 
วันส าคัญทางศาสนา, 
และประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวัน 

กองการศึกษา 

8 สนับสนุนส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หมอพ
ราหม์ , หมอสูต , หมอยา ,หมอ
ล า,หมอแคน ท าพานบายศรี ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านให้ได้รับพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 
 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 ปราชญ์
ชาวบ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 จัดฝึกอบรมส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
แบบวิถีไทย 

เพื่อฝึกอบรมปราชญ์
ชาวบ้านให้ได้รับพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปราชญ์
ชาวบ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 

กองการศึกษา 

10 สนับสนุนงานประเพณีภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
ต าบลไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน
บุญประเพณี 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

11 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาโบราณ
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน
บุญประเพณี 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

12 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 

เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านให้
รักษาศีล 5 
 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
รักษาศีล 5 

กองการศึกษา 

13 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติในวันเสาร์ท่ีสองของเดือน
มกราคม ของทุกปี 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไทย ได้
เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิม
ทักษะความรู้ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

กองการศึกษา 

14 พัฒนาโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อพัฒนาระบบสาระ
สนเทศขององค์กร  
และให้บริการประชาชน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสาระ
สนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

15 ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน 

6 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง เด็กและเยาวชนมี
พื้นท่ีในการท า
กิจกรรมเพิ่มเติม
ทักษะ 

กองการศึกษา 
/พมจ. 

16 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
และเป็นประโยชน์ 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการเข้านักเรียน / ค่ายผู้น า
เยาวชน/ผู้น าชุมชน 

เพื่อค้นหากลุ่มเยาวชน
ท่ีจะเป็นตัวแทนของ
ชุมชนในการประสาน 
งานต่าง ๆ ระหว่าง
ชุมชน กับส่วนราชการ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าเยาวชน 
สามารถท างาน
ร่วมกับองค์กร
ต่าง ๆ ได้เป็นผู้
ประสานงานท่ีดี 

กองการศึกษา 

18 ส่งเสริมและจัดให้มีห้องสมุด
ชุมชนภายในหมู่บ้าน 
 

เพื่อเสริมทักษะในการ
อ่านให้แก่ประชาชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ห้องสมุด 

มีห้องสมุดและ
หนังสืออ่านอย่าง
ท่ัวถึง 

กองการศึกษา 

19 สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการ
สนับสนุนในการ
ท ากิจกรรม 

กองการศึกษา 

20 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลไร่น้อย เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ AEC 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
ไร่น้อย เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ AEC 

เด็กและเยาวชน 
หมู่ท่ี 1 -19 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่  
AEC 

กองการศึกษา 

21 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประชาชนในเขตต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปในเขต
ต าบลไร่น้อย ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

พนักงาน/ข้าราชการ ใน
เขตต าบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้
ความรู้และได้
พัฒนาตนเอง 
 

กองการศึกษา 

22 สนับสนุนโครงการสอน
ภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชน
และประชาชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ด้าน
ภาต่างประเทศ 

เยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

กองการศึกษา 

23 สนับสนุนการจัดหาวัสดุกีฬา
ส าหรับกิจกรรมกีฬาของ อบต. 
ไร่น้อย และประชาชนท่ัวไป 
หมู่ท่ี 1-19 และ  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การออกก าลังกายและ
การแข่งขันกีฬา 

อบต.ไร่น้อย 
หมู่ 1-19 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
กีฬา 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้จัด
กิจกรรมแข่งกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนแล
ประชาชนได้มี
กิจกรรมกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

กองการศึกษา 

25 โครงการกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตร
ระหว่างหน่วยงาน ในเขต ต าบล 
ไร่น้อย 

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงาน
ในเขตต าบลไร่น้อย 

หน่วยงานในเขตต าบล 
ไร่น้อย 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงานในเขต
ต าบลไร่น้อย 
มีกิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้าง 
สัมพันธ์อันด ี

กองการศึกษา 

26 โครงการกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตร
ระหว่างหน่วยงาน “สามัคคี
ก้าวหน้าประชาเป็นสุข เกมส์” 

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงาน
ในเขตอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี 

หน่วยงานในเขตอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงานในเขต  
อ.เมืองอุบลฯ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างสัมพันธ์
อันดี 

กองการศึกษา 

27 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติดต าบลไร่น้อย  

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตต าบลไร่
น้อย ได้จัดกจิกรรม
แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพ
ติด และสร้างสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหมู่บา้น 

1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครั้ง เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเพื่อต้านยา
เสพติด  

กองการศึกษา 

28 สนับสนุนศูนย์กีฬาต าบลไร่น้อย 
(บ้านนาเมือง) 
 

เพื่อให้มีศูนย์กีฬา
ส าหรับการเล่นกีฬา
และส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาประจ าต าบล 

ต าบลไร่น้อย 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนศูนย์ มีศูนย์กีฬาประจ า
ต าบล 

กองการศึกษา 

29 สนับสนุนกิจกรรม To Be 
Number One  ต าบลไร่น้อย 
หมู่ท่ี 1-19 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ To Be 
Number One  

หมู่ท่ี 1-19 
 

190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โครงการ To Be 
Number One  
ได้รับการสนับสนุน 

กองการศึกษา 

รวม รวม 29 โครงการ - - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000 - - - 
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  3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในประชาชน
และเยาวชน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อเอดส์ 

80 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ไม่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ เอดส์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการ 
ออกก าลังกาย 
 

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้รักการออกก าลังกาย 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และใส่ใจกับ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการส่งเสริมความรู้แก่ 
อสม. และพนักงานส่วนต าบลใน
การดูแลตนเองครอบครัวและ
ชุมชน 

เพื่อให้ อสม.และ
พนักงานส่วนต าบล มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

พนักงานส่วนต าบลและ 
อสม.ท้ัง 19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ของ อสม. หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  
อสม. 

หมู่ท่ี 1-19 190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนหมู่บ้าน อสม.ได้รับการ
สนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ท่ี 1-19 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

หมู่ท่ี 1-19 190,000 190,000 190,000 190,000 ศูนย์สาธาณสุข
มูลฐาน 

ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานไดรับการ
สนับสนุน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 อบรมพัฒนานักบริบาลครอบครัว เพื่อให้แกนน าสามารถ
แนะน าความรู้ด้าน
สุขภาพได้ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

แกนน าสามารถ
น าความรู้ไป
แนะน าด้าน
สุขภาพได้ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แก่ประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมใน
เรื่องสุขภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ประจ ารถกู้ชีพ 
 
 

จัดหาเวชภัณฑ์ ประจ า
รถกู้ชีพ 

เวชภัณฑ์ประจ ารถกู้ชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุดเวชภัณฑ์ รถกู้ชีพมี
เวชภัณฑ์ไว้ใช้
งานให้บริการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 รณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่มีการระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตต าบล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการประกวดหมู่บ้านปลอด
ไข้เลือดออก 
 

เพื่อประกวดหมู่บ้าน
ปลอดโรคไข้เลือดออก 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้าน
เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่มีการระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตต าบล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 จัดอบรมพนักงานประจ าเครื่อง
พ่นหมอกควัน 

เพื่อให้ความรู้แก่
พนักงานผู้พ่นหมอก
ควันเพื่อปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง พนักงานประจ า
เครื่องพ่นหมอก
ควันมีความรู้
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
น้ ายาเคมีพ่นหมอกควันก าจัดยุง ,
น้ ายาเคมีฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ,
ทรายอะเบท ฯลฯ 

เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์
ป้องกันโรคระบาด ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อย 

ต าบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ ไม่มีการระบาด
ของโรคติดต่อใน
เขตต าบล 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 โครงการจัดหาชุดปฐมพยาบาล ,
เตียงปฐมพยาบาล ตู้ยา และยา
สามัญประจ าส านักงาน  
อบต.ไร่น้อย 

จัดหาเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
รักษาโรคเบ้ืองต้นให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

พนักงาน อบต.ไร่น้อย 
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 ชุดปฐม
พยาบาล 

มียาสามัญประจ า
ส านักงานท่ีใช้
รักษาโรคใน
เบื้องต้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกาย
พนักงานเวชกรฉุกเฉิน  

เพื่อจัดหาวัสดุเครื่อง
แต่งกายพนักงานเวชกร
ฉุกเฉินให้ความความ
เหมาะสม 

พนักงานเวชกรฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
ชุดแต่งกาย 

พนักงานเวชกร
ฉุกเฉินมีเครื่อง
แต่งกายท่ี
เหมาะสม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



95 
 

 

95 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้าง 

เพื่อเป็นสวัสดิการด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  

คณะผู้บริหาร/พนักงาน 
ลูกจ้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง คณะผู้บริหาร 
และพนักงาน 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

16 โครงการเสริมสุขภาพฟันดีแก่
พนักงาน 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่พนักงานใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ฟัน 

พนักงาน และลูกจ้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานใส่ใจ
ดูแลรักษา
สุขภาพฟันของ
ตนเองมากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17 จัดซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณ์ ประจ า
ศูนย์ อสม. ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ/
อุปกรณ์ประจ าศูนย์ 
อสม. 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ศูนย์ อสม.มี
เครื่องมือ/
อุปกรณ์  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

18 รณรงค์การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 

เพื่อให้ชุมชนปลอดจาก
โรคติดต่อ 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนปลอดจาก
โรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการต าบลนมแม่ 
 
 

จัดต้ังโครงการต าบลนม
แม่ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อรณรงค์ให้
มารดาหลังคลอด
ใช้นมแม่เลี้ยง
ทารก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20 จัดซ้ือน ามันเชื้อเพลิงในการพ่น
หมอกควันก าจัดยุง 
 

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการ
พ่นหมอกควันก าจัดยุง 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ยุงได้รับการก าจัด
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

21 ขอใช้พ้ืนท่ีสนามกีฬาต าบล 
ไร่น้อย เพื่อก่อสร้าง ชมรม
ผู้สูงอายุ อ.เมืองอุบลราชธานี 

เพื่อให้บริการด้าน 
สาธารณสุขแก่
ประชาชน 

หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอาคาร เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

22 ก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง 

เพื่อมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้ป่วยระยะยาว 
ผู้ป่วยติดเตียง 

1 แห่ง 500,000 500,000 150,000 150,000 จ านวนศูนย์ ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการรณรงค์การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

รณรงค์การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัน
อันควร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

24 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง 

เพื่อจัดซ้ือ/จัดหา
อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง 

หมู่ท่ี 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุ/อุปกรณ์
ส าหรับผู้ป่วยติด
เตียง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 24 โครงการ - - 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 - - - 
 
 
 

  3.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และยาฉีดคุมก าเนิดสุนัข พร้อม
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของ
โรคพิษสุนัขบ้านและ
ควบคุมลดประชากร
สุนัขในเขตต าบลไร่น้อย 

ต าบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัคซีน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 รณรงค์ฉีดวัควัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ทุกครัวเรือนในเขต อบต.
ไร่น้อย 

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของ
โรคพิษสุนัขบ้านและ
ควบคุมลดประชากร
สุนัข 

ต าบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้
กลุ่มผู้สูงอายุ ในและนอก
สถานท่ี 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างท่ีเป็น
ประโยชน์และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

หมู่ท่ี 1-19 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลในด้าน
สุขภาพร่างการ
และจิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีขาด
ผู้ดูแลมีเงินเพื่อเลี้ยง
ชีพ 

2,400 คน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับ
เงินสงเคราะห์ 
เพื่อเลี้ยงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีเงินเพื่อ
เลี้ยงชีพ 

512 คน 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 จ านวนผู้พิการ ผู้พิการได้รับเงิน
เคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

หมู่ท่ี 1 – 19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พิการ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติด 
เชื้อเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
เงินเพื่อเลี้ยงชีพ 
 

31 คน 186,000 186,000 186,000 186,000 จ านวนผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 อบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สตรี 
 

เพื่อสร้างกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

หมู่ท่ี 1-19 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรี เข้า
ร่วมกิจกรรม
จ านวน 300 คน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการจัดตั้งและสนับสนุน
ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุต าบลไร่น้อย 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้ติดเชื้อ HIV 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ติดเชื้อ HIV 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา

หมู่ท่ี 1 -19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา

กองสวัสดิการ
สังคม 
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คุณภาพผู้สูงอายุ โครงการ คุณภาพชีวิต 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

หมู่ท่ี 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้ยากจนและ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการ และ
การช่วยเหลือ 

ปีละ 1 หลัง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนหลัง ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 จัดซ้ือ/จัดหา เครื่องอุปโภค 
บริโภค ส าหรับผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้มีเครื่องอุปโภค 
บริโภคส าหรับผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส ในเข
ต าบลไร่น้อย 

หมู่ท่ี 1-19 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
ยากไร้ท่ีได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
เครื่องอุปโภค 
บริโภคในการ
ด ารงชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 สนับสนุนโครงการเยาว์วัยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
การใส่ใจผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความตระหนัก
ถึงการใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการท าช่องจอดรถส าหรับผู้
พิการ พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 
บริเวณ อบต.ไร่น้อย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการ 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนท่ีจอด
รถ 

ผู้พิการได้รับ
ความสะดวก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีดี 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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 โครงการ 
16 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ในเขต

ต าบลไร่น้อย หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุ 
หมู่ท่ี 1-19 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุได้รับ
การสนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 16 โครงการ - - 25,986,000 25,986,000 25,986,000 25,986,000 - - - 
 

 

  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ลานกีฬาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-19 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬาในชุมชน  

19  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนลาน
กีฬา 

คนในชุมชนได้มี
สถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ภายใน  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้พนักงาน และ
ประชาชน ได้ใช้สนาม
เพื่อเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

ต าบลไร่น้อย 500,000 500,000 - - จ านวนลาน
กีฬา 

คนในชุมชนได้มี
สถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

3 ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลไร่น้อย เพื่อให้มีสนามกีฬา
ส าหรับแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย 

1 แห่ง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - สนามกีฬา มีสถานท่ีส าหรับ
แข่งขันกีฬาและ
ออกก าลังกายปะ
ชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 รวม 3 โครงการ - - 5,050,000 5,050,000 5,000,000 50,000 - - - 
 
 
 
 
 



100 
 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนส ารวจตรวจสอบ และ
ออกเอกสารสิทธิ์ การขึ้นทะเบียน
หนังสือส าคัญท่ีหลวง (นส.ล.) ใน
การรังวัดท่ีดินสาธารณประโยชน์
ของต าบลไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเอกสาร
สิทธิ์ 

ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนใน
การออกเอกสาร
สิทธิท่ีดินท ากิน 

ส านักงานปลัด 

2 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา
เขตพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ป่าธรรมชาติ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ป่า
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
  4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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1 รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ฟื้นฟูป่า
ชุมชน ควบคุมมลพิษ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
จัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ, 
ส านักปลัด 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย 
ประชาชนร่วมใจปลูกไม้ประดับ 

เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รักษาความ
สะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่า
อยู่ สวยงาม 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในหมู่บ้านให้น่า
อยู่ และสวยงาม 

กองสาธารณสุข
ฯ , 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 

3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชนอย่างมีระบบ 
 

หมู่ท่ี 1-19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนปริมาณ
ขยะ 

มีระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 จัดกิจกรรม 5 ส. ภายใน
ส านักงาน 

-เพื่อเป็นการปรับปรุง
สถานท่ีท างานให้มี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบ ตามหลัก 5 ส. 

2 ครั้ง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง บริเวณส านักงาน 
มีความเป็น
ระเบียบ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 จัดหาถังขยะ เพื่อมีถังขยะไว้รองรับ
ขยะมูลฝอย 

1,000 ใบ 
หมู่ท่ี 1-19 
ต าบลไร่น้อย 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนถังขยะ มีถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอย ลด
ปัญหาขยะ
ตกค้าง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการขยะเหลือศูนย์ต าบล เพื่อรณรงค์ให้มีการ ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน หมู่บ้านมีการ กองสาธารณสุข
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ไร่น้อย ก าจัดขยะในเขตต าบล
ไร่น้อย 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดเก็บขยะมูล
ฝอยท่ีเหมาะสม
ลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ 
ถนนน่ามอง 

เพื่อรณรงค์ให้มีการท า
ความสะอาดหน้าบ้าน 
และถนน ในเขตต าบล 
ไร่น้อย 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หมู่บ้านและ
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาท าความ
สะอาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์ก าจัดขยะมูล
ฝอย ในทางสาธารณะและ
ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อรณรงค์ให้มีการ
ก าจัดขยะ รักษาความ
สะอาดของหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หมู่บ้านและ
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาท าความ
สะอาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 จัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน และ
รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
 

เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยท่ีเหมาะสม
ส าหรับชุมชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หมู่บ้านมีการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยท่ีเหมาะสม
ลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 สนับสนุนกลุ่มไร่น้อยรักสะอาด  เพื่อสนับสนุนกลุ่ม 
ไร่น้อยรักสะอาด 
 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
จัดเก็บขยะ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานประจ ารถขยะในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
 

เพื่อให้พนักงานประจ า
รถขยะมีความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองถูกสุขลักษณะ 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานประจ า
รถขยะตระหนัก
และใส่ใจใน
สุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกายในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานประจ า
รถขยะ 

เพื่อให้พนักงานประจ า
รถขยะมีความ
ปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์ พนักงานประจ า
รถขยะมีความ 
ปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรถขยะ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการใน
วันหยุดส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีรถขยะ 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ค่าตอบแทน 

พนักงานรถขยะ
ได้รับสวัสดิการท่ี
ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างเตาเผาขยะประจ าต าบล
ไร่น้อย 
 

เพื่อการก าจัดขยะใน
เขตต าบลไร่น้อย 

1 แห่ง - - 5,000,000 5,000,000 จ านวนเตาเผา
ขยะ 

มีสถานท่ีก าจัด
ขยะท่ีถูก 
สุขลักษณะ
ภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลไร่น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15 จัดหาสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
ประจ าต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะในต าบล 

1 แห่ง - - 5,000,000 5,000,000 จ านวนสถานท่ี มีสถานท่ีก าจัด
ขยะท่ีถูก 
สุขลักษณะ
ภายในเขตพื้นท่ี
ต าบลไร่น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 15 โครงการ - - 1,700,000 1,700,000 11,700,000 11,700,000 - - - 
   
  4.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การปลูกป่าเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
ปลูกป่า 

หมู่ท่ี 1 - 19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
อนุรักษ์ทรัพย์กร
ป่าไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2. โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและป่าโดยการป่า 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนร่วมกัน“รัก
น้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน”  
 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
“รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน”  
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 

  4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลองนาควาย 
หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย 
 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

2 ขุดลอกและปรับปรุงหนองอิเลิง 
หมู่ท่ี 2 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนได้ 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองร่องนามึน 
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 
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4 ขุดลอกหนองอีเลิง 
หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ าไว้ 
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

5 ขุดลอกร่องน้ าหนองบัว 
หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ าไว้ 
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วม ประชาชน
ไดใ้ช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

6 ขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะ  
หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้คลองน้ าสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วม ประชาชน
ไดใ้ช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

7 ขุดลอกร่องนาเกลือถึงห้วยวังโฮ  
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วม ประชาชน
ไดใ้ช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ขุดลอกคลองน้ าหนองพิลา  
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วม 
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

9 ขุดลอกสระนาหล่ง 
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกักน้ า 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วม 
ประชาชนไดใ้ช้

กองช่าง 
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ประโยชน์ 

10 ขุดลอกคลองหนองแบง 
หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 
 

เพื่อให้ล าคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ล าคลอง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วม 
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกร่องน้ านามึน  
หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ล าห้วยสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องน้ า การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วม 
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

12 ขุดลอกคลองระบายน้ า 
หมู่ท่ี 15 ตอนบนจากบริเวณหลัง
หมู่บ้านศุภาลัยโมด้า 
หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ล าคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ล าคลอง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วม 
ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว  
หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 
 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อน 

กองช่าง 

14 ขุดลอกหนองมะเขือ  
หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อน 

กองช่าง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ขุดลอกห้วยวังโฮ 
หมู่ท่ี 6 , 7 , 8 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อน

กองช่าง 
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ได้ 

16 ขุดลอกล าห้วยวังนอง 
ตลอดสาย ในเขตพื้นท่ีต าบล 
ไร่น้อย 
 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
เป็นแหล่งพักผ่อน
ได้ 

กองช่าง 

17 ขุดลอกคลองหนองบักด้วน 
หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง 
 

เพื่อใหค้ลองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองน้ า คลองน้ าได้รับการ
ขุดลอกน้ าไหล
สะดวก 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ า, 
หนองน้ าในเขตพื้นท่ีต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้แหล่งน้ ามีความ
สะอาด สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

หมู่ท่ี 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองน้ า แหล่งน้ าในเขต
พื้นท่ีต าบลไร่น้อย 
ได้รับการพัฒนา 

กองช่าง 

19 ปักหลักรั้วรอบท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ไร่น้อย 

เพื่อมีรั้วกั้นท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 
และป้องกันการบุกรุก 

หมู่ท่ี 1 – 19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนท่ีดิน
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์คงอยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ 

กองช่าง 

20 ปักหลักรั้วรอบท่ีดินสาธารณะ 
ดงตูม , ดอนปู่ตา หมู่ท่ี 7 
บ้านนาเยีย 

เพื่อมีรั้วกั้นท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์ 
และป้องกันการบุกรุก 

หมู่ท่ี 7 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่ีดิน
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์คงอยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ 

กองช่าง 

รวม 20โครงการ - - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการส ารวจประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ อบต. 
ไร่น้อย 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทในการ
ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 จัดเวทีประชาคมระดับต าบล เพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

3 จัดเวทีประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับต าบล เพื่อทบทวน
หรือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการท่ีได้
จากการ
ประชาคม 

ประชาชนมี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
กองสวัสดิการฯ 

4 ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ/การ
ตรวจกระดาษค าตอบ ในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนใน
การออกข้อสอบ/ตรวจ
กระดาษค าตอบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
สอบ 

มีค่าตอบแทนใน
การออกข้อสอบ/
ตรวจ
กระดาษค าตอบ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อบรมเสริมสร้างทักษะการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา
บทบาทหน้าท่ีการมี
ส่วนร่วม 

หมู่ท่ี 1-19 
200  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจบทบาท
การมีส่วนร่วม
บริการกิจการ
ของอปท. 

ส านักปลัด 

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

หมู่ท่ี 1-19 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจบทบาท
การมีส่วนร่วมใน
การบริหาร
กิจการ อปท. 

ส านักปลัด 

7 สนับสนุนกลุ่มสายใยรักต าบล 
ไร่น้อย  

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน 

1 กุล่ม 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มสายใยรัก ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทในการ
ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

8 จ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการส ารวจติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

เพื่อด าเนินการส ารวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง มีหน่วยงาน
ภายนอกติดตาม
การประเมิน 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร , ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต. 
ไร่น้อยและการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ในประเทศและ

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร ,  
ส.อบต.  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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ต่างประเทศ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
บุคลากร อบต. 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร 

นักเรียนในเขต  
อบต.ไร่น้อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนทุน บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

11 จัดอบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน /จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วนต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
บุคลากรท่ีเข้า
รับการอบรม 

บุคลากรมี
ศักยภาพรองรับ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลากร 

-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

พนักงาน อบต. 
ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
บุคลากร 

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

13 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ 

-เพื่อเพิ่มขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงาน 

1 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนเงิน พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

14 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

-เพื่อเป็นการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ผู้น าท้องถิ่น
และประชาชนท่ัวไป 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อม

เพื่ออบรมพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน พนักงาน ได้รับ ส านักปลัด 



111 
 

 

111 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

16 โครงการพัฒนาระบบงาน 
สารบรรณสู่มืออาชีพ  

เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 
 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงาน ได้รับ
การพัฒนาด้าน
งานสารบรรณ 

ส านักปลัด 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
พัฒนาสังคม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกใน
การพัฒนาสังคม 

2 ครั้ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

18 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 

1 ครั้ง 50,000 50, 000 50,000 50,000 ระบบแผนท่ี
ภาษี 

ระบบแผนท่ีภาษี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

กองคลัง 

19 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบบัญชี  
(e-LAAS) 

ระบบบัญชี (e-
LAAS) ได้รับการ
สนับนุน 

กองคลัง 

20 โครงการจัดท าค่าพิกัดแนวเขต
ของ อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อจัดท าค่าพิกัดแนว
เขตของต าบลไร่น้อย 

 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ค่าพิกัดแนว
เขต 

ต าบลไร่น้อยมีค่า
พิกัดแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

ส านักงานปลัด 

21 โครงการ อบต.บริการประชาชน
เคลื่อนท่ี 
 

เพื่อออกให้บริการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.ให้กับประชาชนใน

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

ส านักงานปลัด 
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ทุกหมู่บ้าน การให้บริการ 

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(ไมโครโฟน) ส าหรับห้องประชุม 
 

เพื่อให้มีไมโครโฟน
ส าหรับใช้งาน 

10 ตัว 50,000 - - 50,000 จ านวน
ไมโครโฟน 

มีวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุเพื่อใช้งาน 

ส านักงานปลัด 

23 โครงการดูแลตรวจสอบและ 
วางระบบอินเตอร์เนต  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อดูแลตรวจสอบและ 
วางระบบอินเตอร์เนต  
อบต.ไร่น้อย ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

ระบบอินเตอร์เนต 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบ
อินเตอร์เนต
พร้อมใช้งาน 

ระบบ
อินเตอร์เนตมี
ความสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

ส านักงานปลัด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (เก้าอี้
พลาสติก) เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. และกิจการสาธารณของ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 

เพื่อให้มี(เก้าอี้พลาสติก) 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. และกิจการสา
ธารณของหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-19 

1,000 ตัว 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเก้าอี้ มีวัสดุส านักงาน 
(เก้าอี้พลาสติก) 
ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของ 
อบต. และกิจการ
สาธารณของ
หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 

25 จัดซ้ือวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. และกิจการ 
สาธารณของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
(เช่น วัสดุส านักงาน, วัสดุงานบ้าน
งานครัว ,  ฯลฯ) 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของ อบต. 
และกิจการสาธารณ
ของหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-19 

วัสดุครบครัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนวัสดุ วัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้
ในกิจกรรมของ 
อบต. และกจิการ 
สาธารณของ
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1-19 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
ส่วนราชการของ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของ อบต. 
และกิจการสาธารณ

วัสดุครบครัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ของหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-19 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

27 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ของ.
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

วัสดุครบครัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
 

เพื่อเป็นค่าล้างอัดรูป 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. 

วัสดุครบครัน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 จัดซ้ือวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. และกิจการ 
สาธารณของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
(เช่น เก้าอี้พลาสติก , วัสดุงาน
บ้านงานครัว , วัสดุส านักงาน, 
ฯลฯ) 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของ อบต. 
และกิจการสาธารณ
ของหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-19 

วัสดุครบครัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนวัสดุ วัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้
ในกิจกรรมของ 
อบต. และกจิการ 
สาธารณของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
19 

ส านักงานปลัด 

30 ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ 
อบต.ไร่น้อย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น ค่าไฟฟ้า , ค่า
น้ าประปา , ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม ฯลฯ ,  

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ค่า
สาธารณูปโภค 

มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ช าระค่าบริการ
สาธารณูปโภค 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รวม รวม 30โครงการ - - 8,550,000 8,500,000 8,500,000 8,550,000 - - - 

     
  5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานไปใช้ประกอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ข้อมูลพื้นฐาน มีข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC  

เพื่อให ้อปท.ร่วม
โครงการท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย 

ต าบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการบันทึก
บัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนระดับต าบล  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ดูแลระบบ
น้ าประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ไฟฟ้าเบื้องต้น แก่ผู้น าชุมชน  
และประชาชนท่ัวไป 

เพื่อให้การบริการด้าน
ไฟฟ้าเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและท่ัวถึง 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าเบื้องต้น 

กองช่าง 

3 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อควบคุมการจราจร
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้าย
สัญญาณจราจร 

ราษฎรได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทางช่วย
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ติดตั้งป้ายชื่อถนนและ ชื่อซอยใน
เขตชุมชน หมู่ท่ี 1-19 
 

เพื่อควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

หมู่ท่ี 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายชื่อ
ถนน ซอย 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางและ
ค้นหาติดต่อได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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5 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
และป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
1-19 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ทางเข้าหมู่บ้าน เป็น
ระเบียบและสวยงาม 

หมู่ท่ี 1-19 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ าซุ้มประตู ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การเดินทางและ
ค้นหาติดต่อได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้
ในกิจการของ อบต.ไร่น้อย เช่น 
ท่อน้ า, ท่อประปา, มาตรวัดน้ า
,ข้อต่อ ตลับเทป เครื่องมือช่าง
ต่าง ๆ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างท่ี
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

ปีงบประมาณ 2561 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้งาน 

กองช่าง 

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ส าหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขต 
อบต.ไร่น้อย เช่น สายไฟฟ้า 
ปล๊ักไฟ หลอดไฟ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างท่ี
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

ปีงบประมาณ 2561 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้งาน 

กองช่าง 

8 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซม
รถยนต์ของทางราชการ  
อบต.ไร่น้อย เช่น หน้ากากเชื่อม 
, สว่าน ลวดเชื่อม ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างท่ี
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

ปีงบประมาณ 2561 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้งาน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างอาคารห้องพัสดุกลาง -เพื่อมีอาคารจัดเก็บ
พัสดุกลาง สามารถ
จัดเก็บพัสดุ และ
ป้องกันการสูญหาย 

1  หลัง 1,000,000 1,000,000 - - จ านวนอาคาร -มีอาคารจัดเก็บ
พัสดุกลางของ
ทาง อบต.  

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่น้อยหลังใหม่  

-เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานรองรับผู้มา
ใช้บริการ 

1 หลัง 5,000,000 5,000,000 - - อาคาร
ส านักงาน 

มีอาคารส านักงาน
รองรับผู้มาใช้
บริการได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหาร -เพื่อให้ อบต. มีรั้วรอบ อบต.ไร่น้อย - 5,000,000 5,000,000 - รั้วรอบ อบต. อบต.มี่รั้วรอบเป็น กองช่าง 
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ส่วนต าบลไร่น้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงามและ
ป้องกันผู้บุกรุก 

ระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันผู้บุก
รุก 

12 จัดซ้ือที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นท่ี
ติดกับอบต.ไร่น้อย  
 

เพื่อรองรับการขยาย
อาคารสถานท่ี 
ส านักงาน 

ท่ีดินบริเวณรอบ  
อบต.ไร่น้อย 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

- - ขนาดท่ีดิน อบต.ไร่น้อย มี
ท่ีดินไว้รองรับการ
ขยายอาคาร 
ส านักงาน สถานท่ี  

ส านักปลัด 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถมดิน) 
บริเวณที่ดินหลัง อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รองรับการขยายอาคาร
สถานท่ี ส านักงาน 

ท่ีดินบริเวณรอบ อบต. 
ไร่น้อย 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

- - ขนาดท่ีดิน อบต.ไร่น้อย มี
ท่ีดินไว้รองรับการ
ขยายอาคาร 
ส านักงาน สถานท่ี  

กองช่าง 

14 ก่อสร้างอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ ภายในท่ีท าการ 
อบต. 

-เพื่อให้มีอาคาร
หอประชุม
เอนกประสงค์ภายในท่ี
ท าการอบต. ส าหรับใช้
จัดกิจกรรม 

1 หลัง 5,000,000 
 

5,000,000 
 

- - อาคาร
หอประชุม 

มีหอประชุมเพื่อใช้
จัดกิจกรรม และ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

15 โครงการจัดท าระบบ
ประชาสัมพันธ์กระจายเสียง 
ไร้สายภายในต าบลไร่น้อย  
หมู่ท่ี 1-19 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการของ อบต. 
ไร่น้อย 

หมู่ท่ี 1-19 1,000,000 1,000,000 - - จุดกระจาย
เสียง 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.
ไร่น้อย 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน 
อบต.ไร่น้อย ตามท่ี อบต. 
ก าหนด   

-เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน 

อบต.ไร่น้อย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร
ส านักงาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การรับบริการ 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ก่อสร้างห้องน้ า ติดกับ
หอประชุม อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อมีห้องน้ าไว้รองรับ
การบริการประชาชน 

8 ห้อง 500,000 500,000 - - จ านวนห้องน้ า มีห้องน้ าไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 
 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอด
ของทางราชการ 

2 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนโรงรถ มีโรงจอดรถของ
ทางราชการ 

กองช่าง 
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19 ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ 

, 
รถบรรทุกน้ า , รถดับเพลิง 
ฯลฯ 
 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอด
ของทางราชการ 

2 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนโรงรถ มีโรงจอดรถของ
ทางราชการ 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ภายใน  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อปรับปรุซ่อมแซม 
งห้องน้ าใน อบต.ไร่
น้อย 

5 ห้อง 500,000 - - 500,000 จ านวนห้องน้ า ห้องน้ าใน อบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อม
ใช้งาน 

กองช่าง 

รวม 20 โครงการ - - 43,280,000 47,780,000 11,280,000 6,780,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง 

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

  6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรข์องจังหวัด 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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1 ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

30 โครงการ 
 
 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

ตอบสนอง
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

ส านักปลัด 
 
 
 

 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาต ิ

ปีงบประมาณ 2559 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

ตอบสนอง
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา  

หมู่ท่ี 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
อุบัติเหตุ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีและท่ีสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ปฏิบัติงานอัน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนในเขต ส านักปลัด 
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เป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น 
ปฏิบัติการจุดตรวจช่วงเทศกาล 
ฯลฯ 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่น ปฏิบัติการจุดตรวจ
ช่วงเทศกาล ฯลฯ 

อุบัติเหตุ พื้นท่ีและท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนประจ าต าบล 
ไร่น้อย (อปพร.)  

เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการ
ป้องกันภัยประจ าต าบล 
 

300 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคน มีสมาชิก  
อปพร.ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมป้องกันภัย
และเพิ่มศักยภาพ 
ร้อยละ 2 ของ
ประชากรตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ประจ าต าบล (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ท่ี
ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ
ในการส่งเสริมป้องกันภัย
และเพิ่มศักยภาพ 

100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคน อพปร.ต าบลไร่น้อย 
มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

6 สนับสนุนจัดต้ังศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยรับแจ้งเหตุประจ าต าบล 
 

เพื่อมีศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยประจ าต าบล 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ต าบลไร่น้อยมีศูนย์
รักษาความ
ปลอดภัยและแจ้ง
เหตุประจ าต าบล 

ส านักปลัด 

7 สนับสนุนโครงการไทยอาสา
ป้องกันชาติ  
 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ไทยอาสาป้องกันชาติ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีอาสาสมัครไทย
อาสาป้องกันชาติ 

ส านักปลัด 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 
อปพร.ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และด้าน 
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อสนับสนุนการ
ฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน์
แก่สมาชิก อปพร. 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคน ผู้ผ่านการอบรม
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 สนับสนุนการจัดซ้ือชุดอุปกรณ์
ตรวจสารเสพติด  

เพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจสาร
เสพติดใน ส าหรับกลุ่ม
เสียงในต าบลไร่น้อย 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์ มีชุดอุปกรณ์
ตรวจสารเสพติด
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง
ในต าบล 

ส านักปลัด 

10 โครงการเตรียมความพร้อมรับเหตุ
สาธารณภัยในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงที แต่งตั้ง
สมาชิก อปพร.เข้าเวร
ตลอด 24 ชม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเหตุสา
ธารณภัย 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
ทันต่อเหตุการณ์ 

ส านักปลัด 

11 ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซล 
จ านวน 40 จุด ต่อปี 
 

เพื่อใช้เป็นสัญญาไฟ เพิ่ม
วิสัยทัศน์การมองเห็น ลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

ต าบลไร่น้อย 
40 จุด ต่อปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟ
กระพริบ 

ใช้เป็นสัญญาไฟ 
เพิ่มวิสัยทัศน์การ
มองเห็น ลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล และครูประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง เจ้าหน้าท่ีได้รับ
การอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

13 ตั้งงบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น
เร่งด่วนในเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

เพื่อให้มีงบประมาณหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน เช่นสา
ธารณภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ 

ต าบลไร่น้อย 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
เหตุการณ์กรณี
ฉุกเฉิน 

มีงบประมาณ
หากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน เช่นสา
ธารณภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย 
ฯลฯ 

ส านักปลัด 

14 ติดตั้งสัญญาไฟจราจร บริเวณสาม
แยกทางเข้าบ้านนามึน หมู่ท่ี 4 
บ้านยางลุ่ม 

เพื่อใช้เป็นสัญญาณไฟ
จราจร ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนไฟ
จราจร 

ใช้เป็นสัญญาณ
ไฟจราจร ลด
ปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ติดตั้งกระจกมองมุมตามส่ีแยก 
ต่าง ๆ ในเขตต าบลไร่น้อย 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ท่ี 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุด
ติดตั้ง 

ใช้เป็นกระจก
มองมุมเพ่ือลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

16 ติดตั้งกล้องcctv กล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกันและระงับเหตุ 
 

เพื่อป้องกันและระงับเหตุ 
 

ส านักงาน อบต. 
หมู่ท่ี 1-19 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ป้องกันและระงับ
เหตุ 

ส านักปลัด 

17 โครงการจัดเตรียมความพร้อม
ป้องกันไฟป่า 
 

เพื่อเตรียมระงับเหตุ
ป้องกันไฟป่า 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ี
เกิดไฟป่า 

มีการเตรียม
ความพร้อมและ
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

ส านักปลัด 

18 โครงการซักซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย และอพยพหนีภัย และ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการในการป้องกัน
ระงับอัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัย 

พร้อมปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเหตุสา
ธารณภัย 

มีแผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย บรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

19 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
เป็นเครื่องมือในการตัดไม้ท่ีล้มกีด
ขวางการจราจรจากกรณีฉุกเฉิน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเป็นเครื่องมือใน
การตัดไม้ท่ีล้มกีดขวาง
การจราจรจากกรณี
ฉุกเฉิน 

ปีงบประมาณ 2561 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนอุปกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเป็น
เครื่องมือในการ
ตัดไม้ท่ีล้มกีด
ขวางการจราจร
จากกรณีฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

20 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ส าหรับดับเพลิง เช่น ถัง

ปีงบประมาณ 2561 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนอุปกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับดับเพลิง 

ส านักปลัด 
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ดับเพลิง , ลูกบอล
ดับเพลิง , น้ ายาโฟม
ดับเพลิง ฯลฯ  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุเครื่องแบบชุด 
อปพร. , ชุดปฏิบัติการภาคสนาม 
รองเท้านิรภัย ฯลฯ  

เพื่อให้มีวัสดุเครื่องแบบ
ชุด อปพร. , ชุด
ปฏิบัติการภาคสนาม 
รองเท้านิรภัย ฯลฯ 

ปีงบประมาณ 2561 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชุด มีวัสดุเครื่องแต่ง
กายท่ีเหมาะสม 

ส านักปลัด 

22 จัดซ้ือ/จัดหาวัดสุเครื่องมือท่ีใช้ใน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น กรวจจราจร , ไฟสปอร์ตไลท์ 
,กระบองไฟ , ตู้ไฟ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุเครื่องมือที่ใช้
ในงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น กรวจ
จราจร , ไฟสปอร์ตไลท์ ,
กระบองไฟ , ตู้ไฟ ฯลฯ 

ปีงบประมาณ 2561 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชุด มีวัสดุเครื่องมือ
ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 

รวม 22 โครงการ - - 2,770,000 2,770,000 2,770,000 2,770,000 - - - 

 
  6.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์ ( บ้าน
ต าแย ,บ้านยางเทิง-ยางลุ่ม , บ้าน
ไร่น้อย  วัดป่ากิตติญาณโสภณ) 

มีสถานท่ีอาคารในการ
เรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 

4 แห่ง 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กทุกคนมี
อาคารเรียนมรา
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์  

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ

กองการศึกษา 
กองช่าง 
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พัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

3 โครงการจัดแข่งขันกีฬาระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสร้างกิจกรรมกีฬา
ให้กับศูนย์เด็กเล็กฯ  

 ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
พัฒนาการอย่าง
สมวัย 

กองการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์ ฯ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ 
 

4 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมท่ีเข้า
กลุ่มบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

5 โครงการอบรมครู ผดด.เรื่องการ
รับรองการประเมินมาตรฐาน  
สมศ.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เด็ก 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ครูได้รับการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

6 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

7 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่น้อย 

มีสถานท่ีอาคารในการ
เรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 

1 แห่ง 
 

1,500,000 1,500,000 - - จ านวนแห่ง มีอาคารเรียนเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

8 จ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศูนย์ เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของครู และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การการจัดการศึกษา 
 

4 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมท่ีเข้า
กลุ่มบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา

4 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมท่ีเข้า
กลุ่มบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
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เด็กเล็ก 
11 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันของ

เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ส าหรับ
โรงเรียนในเขตต าบลไร่น้อย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ส าหรับโรงเรียนในเขต
ต าบลไร่น้อย 

6 โรงเรียน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวน
โรงเรียน 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ของเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 
ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบล 
ไร่น้อย 

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ของเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ส าหรับโรงเรียนในเขต
ต าบลไร่น้อย 

6 โรงเรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
โรงเรียน 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

กองการศึกษา 

13 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 
ศูนย์ 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4 ศูนย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

14 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 

4 ศูนย์ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

กองการศึกษา 

15 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรายหัว
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์ 

4 ศูนย์ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

กองการศึกษา 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 4 ศูนย์ ฯ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ด้านความเป็นอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 ศูนย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาด้าน
พัฒนาการอย่าง
สมวัย 

กองการศึกษา 
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17 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า,ค่า
น้ าประปา,คา่โทรศัพท ์ 
ค่าอินเตอร์เนต 

4 ศูนย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

กองการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 จัดหาครภุณัฑ์ ต่าง ๆ  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
เช่นโต๊ะ เก้าอี้  ถังเก็บน้ า , ตู้
เก็บของ พัดลม ฯลฯ  

มีครุภณัฑไ์ว้ใช้งาน 4 ศูนย์ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้
งาน 

กองการศึกษา 

19 จัดซื้อเครื่องตดักระแสไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้ส าหรับตดั
กระแสไฟฟ้าในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีเครื่องตดั
กระแสไฟฟ้า
หากเกิดไฟรั่ว 
หรือไฟช๊อต 

กองการศึกษา 

20 จัดซื้อเครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว 
และโทรโข่ง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีเครื่องเสียง
และโทรโข่งไว้
ใช้งาน 

กองการศึกษา 

21 โครงการเตรียมความพร้อมใน
การรับเสด็จ 

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับเสด็จในเขต
พื้นท่ีต าบลไร่น้อย 

ปีงบประมาณ  50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
รับเสด็จ 

อบต.ไร่น้อย มี
การเตรียมการใน
การรับเสด็จ
อย่างสมพระ
เกียรติ 

กองการศึกษา 

รวม 21  โครงการ - - 9,890,000 9,890,000 8,390,000 8,390,000 - - - 
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  6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสานรักครอบครัวเพื่อ
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปมีจิตส านึก
ในการต่อต้านยาเสพติด 

100  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
หมู่ท่ี 1-19 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้
เยาวชนในชุมชนไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการต ารวจชุมชนต าบล 
ไร่น้อย 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติดใน
ต าบลไร่น้อย 

60 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ลดการเกิด
อาชญากรรมและ
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ภายในต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พักฟื้น
จากสิ่งเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้
พักฟื้นจากสิ่งเสพติด 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ผู้พักฟื้นจากสิ่ง
เสพติดได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รวม 4 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการ
สาธารณสุขตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการทางสาธารสุขตาม
นโยบายประกันสุขภาพ 
ได้อย่างทั่วถึง 

20,000 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้
บริการ
สาธารณสุขตาม
นโยบายประกัน
สุขภาพมากขึ้น 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น / พื้นท่ี 
อบต.ไร่น้อย 

สมทบส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

หมู่ท่ี 1-19 440,000 440,000 440,000 440,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน ได้รับ
บริการตามระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการบริจาคโลหิตประจ าปี  
 
 

เพื่อจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิต 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
บริจาคโลหิต 

ประชาชนในเขต
ต าบลไร่น้อย ได้
ร่วมบริจาคโลหิต 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 3 โครงการ - - 540,000 540,000 540,000 540,000 - - - 
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  6.6 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 

เพื่อสนองพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

ปีละ 2 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
โครงการ 

อบต.ไร่น้อย  
ได้สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

กองการศึกษา 
กองสงเสริม
การเกษตร 

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - -  
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิการค้า การลงทุนการการท่องเท่ียว 
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  7. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

-เพื่อเป็นป้าย
ประชาสัมพันธ์แจ้งแหล่ง
ท่องเท่ียว 

10 ป้าย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้าย มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
แจ้งแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

2 จัดท าเว็บไซต์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  
(social media) 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 

มีเว็บไซต์ส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

3 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หรือ นิตยสาร 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าชม
สื่อ 

มีเสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ส านักปลัด 
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ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษรองรับการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษรองรับการ
ท่องเท่ียว 

2 รุ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชน/
ประชาชนได้รับ
การเพิ่มศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ
รองรับการ
ท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

5 จัดท าคู่มือการท่องเท่ียวด้วย
ตนเองในต าบลไร่น้อย ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จัก 

1,000  ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแผ่นพับ แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการเผยแพร่ 
 

ส านักปลัด 

6 จัดท าแผ่นพับ/วารสารเผยแพร่
แหล่งท่องเท่ียวภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จัก 

2,000  ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแผ่นพับ แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการเผยแพร่ 
 

ส านักปลัด 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของ อบต. ทุก 3 เดือน 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของอบต. 

2,000 เล่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวารสาร อบต.ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้
เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ด้านความปลอดภัยและอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
ความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

2 รุ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

9 จัดการประกวดภาพถ่าย
ประทับใจต าบลไร่น้อย 

-เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

มีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขต

ส านักปลัด 
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 โครงการ ต าบล 

10 จัดท าวีดีทัศน์แสดงประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวของพื้นท่ี 

-เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวของพื้นท่ี 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้รับชม แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการเผยแพร่ 
 

ส านักปลัด 

11 ประกวดค าขวัญประจ าต าบล 
ไร่น้อย 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ต าบล
ไร่น้อยให้เป็นท่ีรู้จักแก่
บุคคลท่ัวไป 

1  ค าขวัญ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนค าขวัญ มีค าขวัญท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของ
ต าบลเป็นสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

ส านักปลัด 

12 จัดต้ังคณะกรรมการท่องเท่ียว
ชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

1  คณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คณะกรรมการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

13 พัฒนายุวอาสาสมัครต้อนรับ
นักท่องเท่ียวประจ าท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะ
ด้านบริการท่องเท่ียว 

 
50  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
ยุวอาสาสมัคร 

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการ
บริการท่องเท่ียว
ท่ีถูกต้องได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 650,000 650,000 650,000 650,000 - - - 

  7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะโบสถ์ 
อายุ 200 ปี  ณ วัดบ้านต าแย  
หมู่ท่ี  1 

-เพื่อปรับปรุงวัดให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 โบสถ์ โบราณสถาน
ได้รับการบูรณะ
เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

2 พัฒนาวัดสระประสานสุข  -เพื่อปรับปรุงวัดให้เป็น 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนวัด วัดได้รับการ กองช่าง 
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หมู่ 2 บ้านนาเมือง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียว  พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนามึน  
บ้านนามึน หมู่ท่ี  10 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองน้ า แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมทัศน์ห้วยวังนอง -เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วย แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

รวม รวม 4 โครงการ - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - - 

 

 

 


