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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้าน
ยางเทิง – บ้านหนองเค็ง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน 
ลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นข้าง
โรงเรียนบ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 
3,000 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวถนน 
ลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
ปลาดุก – บ้านนาดูนน้อย 
ต าบลขามใหญ่ 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน 
ลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม 
บริเวณหน้าโรงเรียน 
บ้านปลาดุก 
หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้มีสะพานลอย
คนข้าม ลดอุบัติเหตุ 

1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 - - จ านวน
สะพานลอย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การข้ามถนน ลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย 
วังนอง เชื่อมระหว่างหมู่ท่ี 11  
และหมู่ท่ี 15 ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้มีสะพาน คสล.
ส าหรับใช้สัญจรไป-มา 

1 แห่ง ยาว 25 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนสะพาน ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย 
วังนอง เชื่อมระหว่างหมู่ท่ี 11  
และหมู่ท่ี 15 ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้มีสะพาน คสล.
ส าหรับใช้สัญจรไป-มา 

1 แห่ง ยาว 35 เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ านวนสะพาน ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.05 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. จากหนอง
นามึน หมู่ท่ี 10 เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 
3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 
3,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ท่ี 
15 ข้างโรงเรียนยุวฑูต 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 
2,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

9 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
จากบ้านนาเมือง ถึงบ้านต าแย 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความปลอดภัย 

จากบ้านนาเมือง ถึง
บ้านต าแย 

400,000 400,000 400,000 - ระยะทางไฟ
ส่องสว่าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 

10 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
จากบ้านยางลุ่ม ไปบ้านนามึน 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความปลอดภัย 

จากบ้านยางลุ่ม ไปบ้าน
นามึน 

400,000 400,000 400,000 - ระยะทางไฟ
ส่องสว่าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 

11 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
จากบ้านบาก ไปบ้านนาเยีย 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง
ลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความปลอดภัย 

จากบ้านบาก ไปบ้านนา
เยีย 

400,000 400,000 400,000 - ระยะทางไฟ
ส่องสว่าง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  

กองช่าง 

รวม 11  โครงการ - - 34,200,000 34,200,000 33,200,000 27,000,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างชลประทานหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง - - 10,000,000 10,000,000 ชลประทาน มีแหล่งกักเก็บน ้า  
ประชาชนได้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองน้ าสร้าง 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองน ้า หนองน ้าได้รับ
ปรับปรุงพัฒนา 

กองช่าง 

3 ขุดลอกห้วยวังโฮ 
หมูท่ี่ 6 , 7 , 8 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ล้าห้วย ล้าห้วยได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 

กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองนามึน 
หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองน ้า ล้าห้วยได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา
ส้าหรับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาเกลือ 
หมู่ท่ี 6 บ้านบาก 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองน ้า หนองน ้าได้รับ
การปรับปรุง 
พัฒนานา 

กองช่าง 

6 ขุดลอกห้วยวังโฮ , ขุดลองร่อง
น้ าบ๋างิ้ว (ฮ่องค า) – หนองจ านัก 
หมู่ท่ี 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกักน้ า 

2 แห่ง 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ล้าห้วย สามารถใช้
ประโยชน์ 
ในภาคเกษตร
และเก็บกักน ้า 

กองช่าง 
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7 ขุดลอกห้วยวังโฮ  
หมู่ท่ี 9-10 

เพื่อให้ล าห้วยสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ล าห้วย การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกห้วยวังนอง
ตลอดสาย ในเขตต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้ล าห้วยสามารถ 
กักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอด
ท้ังปี และป้องกันน้ า
ท่วม 

1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ล าห้วย การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองทันน้ า 
หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 
 

เพื่อให้หนองน้ าสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองน้ า หนองน้ าได้รับ
การปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
 

กองช่าง 

10 ขุดลอกร่องนามึน จากหมู่ท่ี  
16 บ้านปลาดุกใต้ ถึง  
หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ร่องน้ าสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร่องน้ า การระบายน้ า
สะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

11 ขุดลอกคลองหนองแบง 
หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ 
 

เพื่อให้ล าคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี   

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ล าคลอง การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่
ท่วม  

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรั้วแนวเขตห้วยวังนอง 
บริเวณพื้นท่ี อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อให้มีรั้วกันแนวเขต
ห้วยวังนอง 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รั้วกั้นแนวเขต เพื่อให้มีรั้วกัน
แนวเขตห้วย 
วังนอง 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ - - 46,000,000 46,000,000 56,000,000 56,000,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลไร่น้อย เพื่อให้มีสนามกีฬา
ส าหรับแข่งขันกีฬา
และออกก าลังกาย 

1 แห่ง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - สนามกีฬา มีสถานท่ีส้าหรับ
แข่งขันกีฬาและ
ออกก้าลังกาย
ปะชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างสนามฟุตซอลภายใน
ต าบลไร่น้อย 

เพื่อให้มีสนามฟุตซอล
ส าหรับใช้ออก าลังกาย
และแข่งขันกีฬา 

1 แห่ง - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สนามกีฬา มีสถานท่ีส้าหรับ
แข่งขันกีฬาและ
ออกก้าลังกาย
ปะชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 4,500,000 9,500,000 9,500,000 5,000,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิการค้า การลงทุนการการท่องเท่ียว 
      ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  7. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนามึน  
บ้านนามึน หมู่ท่ี  10 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองน้ า แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมทัศน์ห้วยวังนอง -เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ห้วย แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนอง
นามึน หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียว 

1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนน คสล. เพื่อพัฒนาถนน
เข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง
ภายในวัดสระประสานสุข 
หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 แห่ง 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองน้ า แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

 รวม 4 โครงการ - - 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 - - - 
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