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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ.2561 – 2656 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นคุณ 
จิรากาญจน์  แกว้พวง 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 
ราชยา 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณสุบิน  ประสานกจิ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

150,000 150,000 
 

150,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณพิชิต  กิ่งวัน 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 150,000 
 

150,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณเพียรจิตร  ภาชนะ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณสวัสดิ์  ทองจำนงค์ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปี่ยมสุข 
รีสอร์ท ถึงสามแยกเช่ือมกับ
หมู่บ้านวนารมย์  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.0 ม. ยาว 200.00 
ม. พร้อมบ่อพกัขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 วางท่อระบายน้ำสายหนา้วัด
บ้านตำแย  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 270 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 วางท่อระบายน้ำสายบา้นน้อย 
ถึงหมู่บ้านศุภาลยัวิลย์  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 
 

250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 วางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย
สมบูรณ์ คูณดี ถึงสามแยกร้าน 
อิกกี้แฮร์  หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 
 

250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 วางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย 
ศรชัย  ยอดกุล ถึงหมู่บา้นเจริญ
ทรัพย์ 14 หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 
 

250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ำสายตำแย- 
นาควาย  หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 200 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 วางท่อระบายน้ำสายบา้น 
นางเครือวัลย์  สารวิทย ์ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 
 

250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 วางท่อระบายน้ำสายบา้น 
บรรจง  สุขบท 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 
 

- - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17 วางท่อระบายน้ำสาย 
บ้านนางเพียรจิตร  ภาชนะ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 
 

250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสายบ้าน
นางสำลี  สายยศ 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนาง
ไมตรี  นราศรี 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมถนน คสล. สามแยก
บ้านตำแยไปบ้านน้อยหวั
สนามบิน หมู่ที ่1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบา้นนาง
วัชรี  แพงทรัพย์ เช่ือถนนภายใน
วัดบ้านนาเมืองทางทิศใต้ 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางลมัย หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์
ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเศก 
(ด้านข้าง) หมู่ที ่2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาย
ไมตรี  สมบูรณ์  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้าง คสล.สายด้านหนา้อิง
นภาเช่ือมต่อหลังเจียไต๋  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง  

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งวัด
สระประสานสุข บา้น รศ.อรชร  
พระประเสริฐ  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางคำพันธ์  เหมฟูม 
หมู่ที่ 2 บา้นาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบอ่พักขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากแยก
บ้านคุณแม่หนูกร จินาพร  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก สายบ้านนายทองดำ (สาย
ข้างวัด)  หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก สายทางเข้าวัดบ้านนาเมือง  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก สายบ้านนางคำเผย หลกั
รัตน์  หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก สายบ้านชยัมงคล  หมู่ที ่2 
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาย
ไมตรี สมบูรณ์ หมู่ที่ 2  
บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าวัด
บ้านนาเมือง 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ความยาวถนน 
ลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
พ่อบุสดี หมู่ที ่3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล.ระหวา่งถนน
กลางหมู่บ้าน เช่ือม ซอย 7 และ
ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.
50 พรรษา ฯ  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
นายกฤติเศรษฐ์ ศรีสง่า 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบศูนย์
สุขภาพชุมชน รพ.50 พรรษาฯ 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 
มิตรสัมพันธ์ 10  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางนวลจันทร์  ผลพันธ ์
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล.สายสายบ้าน
คำพวรรณ  แยกตรงข้ามบา้น
หมากมี่ หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบอ่พักขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 6 
หน้าบ้าน ส.อบต.สมเด็ด กิ่งวัน 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

- 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบ
บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน รพ 
50 พรรษาฯ  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นหลัง 
รพ 50 พรรษาฯ (หนองปลา
ดุก) หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

61 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น 
นางเพ็ญศรี  สันสี  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อ
กมล ถึงนานายประภาส 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน 
ยางลุ่ม ไปบ้านทุ่งสำราญ 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล.สายนานาย
ประภาส สายงาม  
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนลูกรังจากนาแม่
ทองจันทร์ ถึงนาคุณหมอนิคม 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

68 ยกร่องพูนดินจากนาแม่ทอง
จันทร์ ถึงนาคุณหมอนิคม  
พร้อมวางท่อระบายนำ้  
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบอ่พักขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

71 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

72 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

73 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางุล่ม 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายสัมฤทธิ ์ มาเฉลิม 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นางนวลจันทร์  ยืนยิ่ง 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
อ่อนจันทร์  สระประไพ 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
78 

ก่อสร้างถนน คสล.จากนา 
นายสัมฤทธิ ์ถึงนานายสมพงษ ์
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
ยางเทิง เช่ือมบ้านหนองเค็ง 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายสิมมา  สายเคน 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบอ่พักขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
พ่อมหาสมบัต ิ(ซอยคนดี)  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย 
กลางหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน 
ยางเทิง เช่ือมบ้านยางลุ่ม  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น 
นายริด  สายงาม หมู่ที่ 5  
บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น
นางนวล หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

88 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

90 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน 
ช่างมล ถึงนาผู้กองประเสริฐ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้ง
โรงเรียนบ้านบาก 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

94 ขยายถนน คสล.สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 725 ตรม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 600,000 600,000 600,000 พื้นที่ 
ถนน คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายสมชาย  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมบอ่พักขนาด 
0.40X0.40 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างตระแกรงปิดท่อ 
ระบายนำ้ แบบหนา  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้มีตระแกรง
ปิดท่อระบายน้ำ 

ตระแกรงเหล็ก - - 100,000 100,000 - จำนวนตระ 
แกรงปิดท่อ
ระบายนำ้ 

มีตระแกรงปิด
ท่อระบายนำ้ 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต  
ข้ามหนองนาเกลือ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต - - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ก่อสร้าง ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย 
บ้านนายประสาน  ศรีโท 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย
กลางบ้าน (นางหนูเวียง ชวน
ชื่น)  หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายแยก
ดอนเจ้าปู ่
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นายสาย  นามสิงห์ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านนาย
สมพงษ์  เอโทบุตร  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนาง
พิสมัย ยืนยาว ถึงบ้านนายคำภา  
วงศ์คูณ  หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากหนองนา
เกลือ ไปถึงนานายวงษ์  ชวนชื่น  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนาย
วินัย  ทองศรี ไปทางนานางแดง  
หวังผล  หมู่ที ่6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากหนองนา
เกลือ ไปบ้านคุณพ่อสาย หมู่ที่ 
6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นดอน 
เจ้าปู่ ถึงบ่อนาเกลือ หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

110 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

111 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

112 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า 
บ๋าง้ิว หมู่ที ่7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน
จิตราภรณ์ หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางอัมพร  ผวิทอง 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายปราสาท 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้นนาง
น้อย หมู่ที ่7 บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบ 
ดอนปู่ตา หมู่ที ่7 บา้นนาเยยี 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนนลูกรังสาบ้าน 
นางดวงจันทร์  ธรรมสัตย ์ 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย 
บ้านคุณคำสิงห์  ผลาคุณ 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

124 ยกร่องพูนดินถนนสายบ้าน 
แม่มัจฉา  วารี  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

125 ยกร่องพูนดินถนนสายบ้าน 
นายวินยั  อุ้มบุญ  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

126 ยกร่องพูนดินถนนสาย 
คุณสิงห์คำ  ผลาคุณ 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

127 ยกร่องพูนดินสายรอบดอนปู่ตา 
หมู่ที่ 7  บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายร่องน้ำ
บ๋าง้ิว ถึงบ้านนายโทน บุญสนิท 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น 
ต่อจากบริเวณตลาดชุมชนถึง
ร่องน้ำบ๋าง้ิว หมู่ที ่7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 
 

250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

131 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

132 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

133 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ้าน
นายสังวร สิทธจิินดา 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ้าน
สาวยอ่ ซอยโยธินหนองเค็ม 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางลัด
ไปบ้านบาก หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางไป
บ้านพ่อสมนึก ยืนยาว 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณสุพจน์  ป้องกา 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณสุวิทย์  ยืนยาว 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไป 
ที่พักสงฆ์มหามงคล 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณไพศาล คิณานันท์ 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน 
นายสังวรณ์  สิทธิจินดา 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

145 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายขา้งวัด 
ไร่น้อย หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

147 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

148 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

149 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างถนน คสล.สายขา้ง
โรงเรียนบ้านนามึน ไปทาง 
วัดอุบลมังคลาราม 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไป 
บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

153 ก่อสร้างถนน คสล.สายทางไป 
บ้านไร่น้อย 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางไป
บ้านดอนกลาง  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบห้วย
วังโฮ  หมู่ที ่9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น 
พ่อโลม หมู่ที ่9 บ้านคำพอ่ปลา 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

158 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

159 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

160 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

161 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

163 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางรวิวรรณ นันทรักษ ์
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางคำแดง  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

165 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางสมัย  โตตระกูล 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



50 
   

 

50 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 ก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ยวังโฮ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายปราสาท  วิจารณ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายบุญเพ็ง  แสวงวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
พิพัฒน์  โสมาพันธ ์
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

170 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายบุญล้อม  สายกนก 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

173 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปบ้าน
นางถาวร  มณีทาบ  
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

174 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาง
นิตยาภรณ์  บุญประกอบ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

175 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางคำไผ่  ทวีวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

176 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายทว ี บุญทรง 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



51 
   

 

51 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

177 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายสกุล  ถนอมสุข 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

178 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายไชยยา  ทววีงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

179 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
ดำรงค์  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

180 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

181 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน 
นายสาธิต  ตามสีวัน  
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

182 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา
ไปดอนกกโพธิ ์
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน 
นายคำหลา้ ทววีงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

184 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาย
บรรยง  ไชยสาร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

185 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสวน 
นายสวาง  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

186 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสวนยาง
นางวิบูลย์  วิเศษ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

187 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน 
นายบุปผา  อาภรศรี 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 ก่อสร้างถนนดิน สายนา 
นางหนูเทพ บุญทรง 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

189 ก่อสร้างถนนดิน สายดอนปู่ตา – 
หนองนามึน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

190 ก่อสร้างถนนดิน สายนา 
นายรังสิต  คินานันท ์
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

191 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

192 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นายกลไกร  บุญทรง 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

193 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นางอำไพ  หวังชื่น 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - - 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

194 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นายประสงค์  พันทะวงษ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

195 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

196 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน 
นายสุรินทร์  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

197 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา 
นางไพวรรณ  แสวงวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

198 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านนางจุรีรัตน์  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

199 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่อง 
คำเสือ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

200 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

201 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

202 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

203 ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 11 
ไปหมู่ที่ 2 (บา้นนาเมือง+วัด
กาญจนา) 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200.00 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

204 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
พ.อ.อ.สมศักดิ์  ลิ้มเฉลิม 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

205 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง
ประสิทธิ์  เวชสาร 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

206 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
คุณภนิดา  โกศัลวิตร์ 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

207 ก่อสร้างถนน คสล.สายพอ่อ่อน
ถึงบ้านทำเหล็กดัด 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

208 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณภานุ ศิริแสง 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

209 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
ร.ต.ท.วสันต์  หงส์อินทร์ 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

210 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายไพฑูรย์  ขาวศรีจาน 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

211 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายประยูร  สายแดง 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

212 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางเดือน  หมื่นศร ี
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

213 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยพลอยแดง 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

214 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
คุณแจ่งจันทร์  ทองหล่อ 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

215 ก่อสร้าง/ขยายถนน คสล. 
สายกลางหมูบ่้าน 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

216 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

217 ก่อสร้างถนนลูกรังหน้าบา้น
อัยการสำเร็จ  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

218 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยกรีนเฮ้าส ์
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

219 ยกร่องพูนดินเบิกถนนทางไป
หนองสระดำ หมู่ที ่11 บา้น
พุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- - 
 

220,000 
 

220,000 
 

- ความยาวถนน
ดิน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

220 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

221 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหนา้
บ้านนายสมพงษ์  แสนทวีสุข 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

222 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นายไพฑูรย์  ขาวสีจาน 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

223 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นางอ่อนตา  แกว้ใส 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

224 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นางวลี  จันทะนป 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

225 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายพุทธ
นิคม-ดงแสนสุข (หมู่บ้านปาริ
ชาติ) หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

226 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น 
อ.วสุธา 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

227 ก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าบา้น
นางทิยพ์ ศุภษร  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

228 ก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าวัด
นิคมกิตติยาราม  
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 
ม. พร้อมบ่อพักขนาด 
0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ำ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

229 ก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าบ้าน
นายหนู  พิมพ์สาร หมู่ที่ 11 
บ้านพุทธนิคม 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 
ม. พร้อมบ่อพักขนาด 
0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ำ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

230 ก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าบ้าน
นางแมว  
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 
ม. พร้อมบ่อพักขนาด 
0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ำ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

231 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232 ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนาย
ณรงค์ แสนสทวีสุข 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนินคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

233 ซ่อมแซมถนนคสล. หน้าบ้าน 
ร.ต.อ. จำลอง ประกอบศรี 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

234 ซ่อมแซมถนนคสล. หน้าบ้าน 
นายวิรัข สงวนด ี
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

235 ซ่อมแซมถนนลาดยาง พร้อม
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 - พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

236 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

237 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

238 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้หน้าบ้าน
อัยการสำเร็จ หมู่ที ่11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

240 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อใหญ่
หลอด หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

241 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อใหญ่
เปีย  กุลเกศ  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

242 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อใหญ่
รังสรรค์  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
แม่ใหญ่คำผ่อน 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

244 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นางประครอง  บุญยัง 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

245 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
พ่อจำลอง   
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

246 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ยิ้มสงวน 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

247 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นางสาย  ชนะสิงห ์
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

248 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น 
4 หมู่ที่ 12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3200.00 ตร.ม. 

- 
 

- 
 

250,000 
 

250,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

249 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไป
หมู่บ้านอรุณโฮม 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

250 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
พงษ์พัฒน์  เพิ่มศรี 
12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3200.00 ตร.ม. 

- 
 

150,000 
 

250,000 
 

250,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

251 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพิ่มศรี 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

252 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง
หมู่บ้านศุภาลยัโมด้า 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 300,000 
 

300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

253 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

254 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นายวิเชียร  นาดูน 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

255 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นายอนุชิต 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

256 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
วรรณกิต 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

257 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง 
โรงพิมพ์ 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

258 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

259 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

260 ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 
นางอ่อนสา  พ้นโศรก 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

261 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

262 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย
อินทรา 1  หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

263 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยแม่ทอง  จำปาสด 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

264 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยอู่ทรัพย ์ ศิริการชา่ง 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

265 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยอินทรา 1 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

266 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอย 4  หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

267 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยโชคสงวน 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

268 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอย 10  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

269 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยเศรษฐี 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

270 ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหอ 
พักมณีกานต์ ไปทางดงแสนสุข  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

271 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

272 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

273 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

274 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

275 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ทุ่งสำราญ ไปบ้านยางลุ่ม 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



60 
   

 

60 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

276 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ทุ่งสำราญ ไปบ้านนาเยีย 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

277 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้าน
ผู้ช่วยทองใส ข่ายมณี ถึงนานาง
จันทร์สุดา บุญทรง หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

278 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
หนองแสง  หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

279 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน 
นายฉยุ  ศุภสุข   
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

280 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

281 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสินชัย 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

282 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นายสุขุม แกว้กำไร   
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

283 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นายทองจันทร์  สายงาม   
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

284 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
นายายที  หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

285 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้า
วัดป่าทุ่งสำราญ หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 



61 
   

 

61 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

286 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

287 ก่อสร้างถนนลูกรังทางไป 
หนองแบง 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

288 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัดเก่า 
ถึงโรงเรียนบ้านยางลุ่ม 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

289 ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า 
หนองแสง พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

290 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

291 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
สายรอบหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

292 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
สายบ้านนายเขือง 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

293 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

294 ซ่อมแซมถนนลูกรังทางไป 
บ้านนายฉุย  ศุภสุข 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

295 ซ่อมแซมถนนลูกรังทาง 
เข้าหนองแสง 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

296 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

297 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

298 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

299 ขยายถนน คสล.ซอยโรงกาแฟ
เก่า  หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

300 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายเกษมศรี  อมรสิน 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

301 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายเสมอภาค   
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

302 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
สะอาด ศุภสุข 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

303 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายเสาร์ บุญทรง 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

304 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัด
ทุ่งสว่างไป รพ.50 พรรษาฯ 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

305 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุมิตร
พัฒนาไปหนองไผ่ 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

306 ก่อสร้างถนน คสล.สายประปา
หมู่บ้าน คุ้มเหนือ 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

307 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

308 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านนาย
อุทัย ผวิทอง ไปทาง อสมท. 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

309 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังวัด
ไป รพ.50 พรรษา 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 220,000 ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

310 ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้าน 
นางแต  จันทร์ชนะ 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

311 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหน้าโรง
ลูกชิ้น (ถนนเก่า)  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

312 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

313 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายซอย 
1-7  หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

314 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

315 ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนำ้ ซอย 1  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

- - 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

316 ซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนำ้ซอย 4 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 
พร้อมวางท่อระบายนำ้ 

- - 250,000 250,000 250,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

317 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

318 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

319 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายพันธ์ผล พรมอารักษ ์
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

320 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นางอรดี 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

321 ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ ์
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

322 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
คุณชนิน คุ้มครอง 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

323 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
อู่รถแสนสุข 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

324 ก่อสร้างถนน คสล. สายริมห้วย 
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

325 ก่อสร้างถนน คสล. สายริมห้วย 
ฝั่งขวา หมู่ที ่15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

326 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
เสียงหวาน 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

327 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้า
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

328 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้า
บ้านครูปอ 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

329 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
นางนิภาภรณ์  แกว้ตา 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

330 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
ห้องเย็น ป.ปลา 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

331 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
โพธิ์แท่น 1 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

332 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
โพธิ์แท่น 2 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

333 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 
สวนยาง 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

334 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านนางปั่น 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

335 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
คุณวาสนา 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

336 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
คุณณัฐฐาพงฐ์  พลพันธ ์
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

450,000 
 

450,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

337 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นางประไพร  กองคำ 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

338 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด
กิตติญาณโสภณ (ขา้ง รพ.สต.ดง
แสนสุข)  หมู่ที ่15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

339 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
ซอยหงษ์คำ 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

340 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
สาธารณสุขอำเภอ (สมยั) 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

341 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านนายวิฑูรย ์ ทองกลม 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

342 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านคุณหมอตี้ 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

343 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
นางเงิน บุญศรีราช 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

344 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านคุณกฤษฑวัฒน์  ผาสุข 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

345 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
ข้างแสนสุขรีสอร์ท 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

346 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านนายอาทิตย์   
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

347 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านนางเบญจมาศ  พื้นทอง   
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

348 ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านนางละออ บุญเรือง 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 150,000 
 

ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

349 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 
 

250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

350 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

351 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหนา้
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ ์
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

352 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหนา้
โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 
หมู่ที่ 15  บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

353 ก่อสร้างสะพาน คสล. แห่งที่ 2 
ข้ามห้วยวังนอง เช่ือระหวา่งหมู่
ที่ 15 และหมู่ที่ 11  

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล. สำหรับใช้
สัญจรไป-มา 

1 แห่ง ยาว 25 เมตร  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนสะพาน ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

354 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

355 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยโพธิ์แท่น 
1 หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 220,000 
 

220,000 
 

- - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

356 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยโพธิ์แท่น 
2 หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 220,000 
 

220,000 
 

- - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

357 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยแกว้แสง
ธรรม หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 220,000 
 

220,000 
 

- - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

358 ก่อสร้างถนนลูกรังซอยวันชนะ 
หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 220,000 
 

220,000 
 

- - ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

359 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

360 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

361 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

พื้นที่รวม 2,800 ตร.ม. 
หนา 0.05 ม. 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

362 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
นิคม-โนนหงษ์ทอง  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

พื้นที่รวม 2,800 ตร.ม. 
หนา 0.05 ม. 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

363 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

364 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

365 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ร่วมใจพัฒนา 2 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

366 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตอแหล 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

367 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ซอย 3 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

368 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ซอย 4 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

369 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ซอยแท็กซ่ีมิเตอร์ 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

370 ก่อสร้างถนน คสล.นายอุทิศ   
อาษาศร ี
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

371 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ทานาฤทัย 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

372 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าบา้น
นายหาร มหานิล 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

373 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ซอย 1-6 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

374 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
ประพิศ  พันเสถยีร 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

375 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านาย
ไสว  กล่อมเสียง หมู่ที่ 16 บ้าน
ปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

- - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

376 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอู่อนันต ์
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 150,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

377 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายเทียม  ถนอมใจ 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

378 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายบรรจง  ชาวทอง 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

379 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง
สนามกีฬา 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

380 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายนันทวงศ์  สวุรรณภาพ 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

381 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

382 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหมูบ่้าน
ยิ่งสุข ทางทิศเหนือ 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

383 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยทางเข้า
ดอนปู่ตา หมู่ที ่16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

384 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

385 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ร่วมใจพัฒนา 2 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

386 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้าน
นายหาร  มหานิล 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

387 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นายนันทวงศ์  สวุรรณภาพ 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

388 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

389 ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วมใจ
พัฒนา 2 หมู่ที่ 16 
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 
 

- - - 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

390 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

391 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

392 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

393 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
12 ช่างบ้านนายสงวน โสดก 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

394 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
12 ช่างบ้านนายไสว  ศิลาโคตร 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

395 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
15 ช่วงบ้านนาง 
บุญเลื่อน  ละมุดตะคุ 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

396 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
1 ช่วงร้านค้าไม้เก่าเช่ือมต่อ
ถนนใหญ่ 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

397 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
12 ช่วงบ้าน ร.ต.วีระศักดิ์   
จันทร์ทบ หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

398 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
1 ช่วงบ้านนางบัวไข  เพิ่มศรี 
ถึงบ้านนางสุวณีย์  บุญประสิทธิ ์
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

399 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า
หมู่บ้านญาณวิทย์ ข้างโรงกลึง 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

400 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
11 ช่วงแคนคำรีสอร์ท (ท้าย
ซอย 11) หมู่ที่ 17 บ้านแคน
คำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

401 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
2   หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

402 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
5  หมู่ที ่17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

403 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
9 เช่ือมซอยราชพัสด ุ13 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

404 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชพัสดุ 
1 หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

405 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังร้าน
ตุ๊กเลือดแปลง 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

406 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ญาณวิทย ์
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

407 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

408 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยราช
พัสดุ 1 ช่วงบา้นนายสุวิทย ์  
ศรีสมุทร หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

409 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 13 ชว่งบ้านนาง 
แสงหยาด  คูณดีเช่ือมถนนใหญ่  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

410 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 2  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

411 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 7  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- - 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

412 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย 
บ้านนางสุพัตรา   
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

413 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 11   
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

414 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยราช
พัสดุ 3 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

415 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 5 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

416 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 2 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

250,000 250,000 250,000 - ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

417 ก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย 
ราชพัสดุ 15 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

418 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

419 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

420 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

421 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

422 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

423 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไพบูลย ์
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

424 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน
นายทองอินทร ์
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

- 150,000 150,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

425 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน
ยายผอ่น 
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

426 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อ
ถนนสายรอบห้วยวังนอง  
(หน้าบ้านนายพุทธา) 
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

427 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ยายทัน 
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

428 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

429 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายนิคม
พัฒนา  หมู่ที่ 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 450 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

430 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสาย
หมู่บ้านเอกอุบล ซอยหลัง
โรงเรียนกองบินฯ 
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักขนาด 0.70x0.70 เมตร ลึก 
0.60 เมตร จำนวน 21 บ่อ 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - 360,000 360,000 360,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

431 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

432 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

433 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้สายหน้า
โรงเรียนกองบินฯ 
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

434 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อซ่อมแซมฝา
ตระแกรงท่อ
ระบายนำ้ที่ชำรุด 

ฝาท่อระบายน้ำ - 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนฝาตระ
แกรงท่อ
ระบายนำ้ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

435 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

436 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายประไพ ชื่นชม 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

437 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางยงสภรณ์  กายคะตา 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

438 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นายประสิทธิ ์
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

439 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น 
นางนวจันทร์ พาพรรณ 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

150,000 150,000 - - ความยาวถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

440 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

441 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นางนา ไปนานายสายัณ 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

442 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายหนา้
บ้านนางละมัย  ทัศนารักษ ์
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

443 ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบา้น
นางปลื้มเพชร 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

- - 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

444 ก่อสร้างถนนลูกรังสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

445 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น 
นายประสพ ไปวัดปลาดกุทอง   
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

446 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบา้น  
ผอ.สุชาติ ถึงบ้านหมวดกษิดิษฐ ์
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

- 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

- 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

447 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

ขนาดพื้นที่ 752 ตรม.หนา 
0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ถนน 
คสล. 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

448 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 100 ม. 
พร้อมบ่อพกัขนาด 0.40X0.40 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความยาวท่อ
ระบายนำ้ 

การไหลเวียน
ของน้ำสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

449 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

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

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

ความยาวถนน 
ลูกรัง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

450 ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยวังนอง 
เช่ือมระหว่างหมู่ที ่11 และหมู่
ที่ 15 ตำบลไร่น้อย 
(สะพานเก่า) 

เพื่อให้มีสะพาน 
คสล. สำหรับใช้
สัญจรไป-มา 

1 แห่ง ยาว 35 เมตร - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จำนวน 
สะพาน 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

451 ซ่อมแซมฝาตระแกรงท่อระบาย
น้ำภายในเขตตำบลไร่น้อย 

เพื่อซ่อมแซมฝา
ตระแกรงท่อ
ระบายนำ้ที่ชำรุด
ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย  
หมู่ที่ 1-19 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนฝาตระ
แกรงท่อ
ระบายนำ้ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

452 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขต
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

453 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขต
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

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

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 

454 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
เขตตำบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 พื้นที่
ถนนลาดยาง 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

455 จัดซื้อหินคลุก เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนภายใน
เขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนหิน
คลุก 

ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

456 จัดซื้อยางมะตอย เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนภายใน
เขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนยางมะ
ตอย 

ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

457 จัดซื้อลูกรัง เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนภายใน
เขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลูกรัง ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

458 จัดซื้อดิน เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนภายใน
เขต อบต. 
ไร่น้อย 

เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนดิน ถนนในเขตอบต.
ไร่น้อยได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

459 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

460 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
คุณจิรากาญจน์  แก้วพวง 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

461 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
คุณพิชิต  กิ่งวัน 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

462 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

463 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

464 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

465 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายนาเมืองรีสอร์ท 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

466 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 
พร้อมสายดับ กาญจนาภิเษก 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

467 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับหนา้อิงนภา เช่ือมต่อ
หลังเจียไต๋ หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

468 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

469 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยมิตร
สัมพันธ์ 8 หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

470 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยรว่ม
ใจพัฒนา 7 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

471 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยบ้าน
นางเสง่ียม  นามประสพ 
 หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

472 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

473 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยมิตรสัมพันธ์ 8  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

474 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



79 
   

 

79 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

475 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแสง
สว่างทางเข้าวัดใหม ่ 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

476 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

477 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ทางไปหนองหว้า 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

478 เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - - 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

479 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  
บ้านยางเทิง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

480 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเช่ือม
ระหว่างหมู่ที ่5 ไปหมู่ที ่14 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

481 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้าน
นายสมพงษ ์
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

482 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางไป
หนองไผ่ ไปทางหมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

483 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

484 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

485 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นางพิศมัย 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

486 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายวิทยา  ผิวทอง 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

487 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนา
นายข่าย  สร้อยสนธิ์ ไปวัดปา่ 
ไร่น้อย  หมู่ที ่6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

488 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นางจันทร์  ผลแกว้ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - - 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
489 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย 
หนองมะเขือ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - - 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

490 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป 
บ่อนาเกลือ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

491 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป
บ้านไร่น้อย 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

492 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป
บ้านคุณอารีย์รัตน์ ทองศรี 
ถึงบ้านคุณจิราภรณ์ โลหะสาร 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

493 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป
บ้านคุณจิราภรณ์ โลหะสาร 
ถึงบ้านนางแดง  หวังผล 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

494 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้น
นางบังอร พันธราช ถึงบ้านผู้
กองประเสริฐหมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

495 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้น
นายวินยั ทองศรี ถึงบ้านนาย 
หนูไกร ทองศรี 6 บ้านบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

496 เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - - 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

497 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน 
 หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

498 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน(เส้นบ่อ
นาเกลือ) หมู่ที ่6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

499 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายขา้งโรงเรียน  
ถึงนานายขา่ย  สร้อยสนธิ ์
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

500 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นบากเช่ือมบ้าน
ไร่น้อย หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

501 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

502 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายศักดิ์สิทธิ ์ ดวงสวัสดิ ์
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

503 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ๋าง้ิว 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

504 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

505 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งทางไป 
บ๋าง้ิว  หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

506 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นนางหนูจร จิต
สิงห์ หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

507 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

508 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยโยธิน
พัฒนา หมู่ที ่8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

509 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายไป
บ้านนายไพโรจน์ ประทปีทอง 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

510 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

511 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นนางสุพจน ์
ป้องกา  หมู่ที่ 8 บ้านนาเยยี 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย - - 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

512 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพอ่ปลา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

513 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายข้าง
โรงเรียนบ้านนามึน 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

514 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป
ดอนปู่ตา 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

515 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

516 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ทางไปดอนปู่ตา  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

517 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

518 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายสวน
นายกลไกร  บุญทรง 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

519 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายบรรยง  พันธา 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

520 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นางสุวรรณ  ทวีวงศ์ 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

521 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายอุทยั  พันธา 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

522 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป
หนองนามึน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

523 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายชุมพล โสภาพันธ ์
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

524 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

525 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยนามึน 1 
 หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

526 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
ซอยบ้านนางรัตนา  
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

527 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับสายบ้านนายหนูเล็ก  
สายวัน หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

528 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับสายบ้านนายนายทอง   
คินานันท์ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

529 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับซอย 6   
คินานันท์ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

530 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับคุ้มหนองไผ่   
คินานันท์ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

531 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นนายบุญเหลี่ยม 
ศรีเนตร หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

532 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยบ้านนางรัตนา   
อุลัยพงษ์ หมู่ที ่10 บ้านนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

533 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นนายหนูเล็ก  
สายวัน หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

534 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

535 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายประยูร  สายแดง หมู่ที่ 11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

536 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
คุณบุญเรียง  ไชยวงศ์ หมู่ที ่11 
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

537 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบา้นคุณ
ภาย  สวุะจันทร์ หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

538 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที ่ 11 
เช่ือมต่อสะพานขา้มห้วยวังนอง 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



85 
   

 

85 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

539 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

540 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยเหล็กดัด  
หมู่ที่ 11บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

541 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ถนนปริชาต ิ 
หมู่ที่ 11บ้านพุทธนิคม 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

542 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

543 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
ซอยสยามแก๊ส 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12บ้านโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

544 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาย
ประคอง  สมจันทร ์
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

545 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

546 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับซอยนายสุริยา เพิ่มศรี  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

547 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับซอยร่มเย็น 3   
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

548 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

549 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำด้านทิศ
ตะวันตก หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

550 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยอารีย ์
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

551 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

552 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

553 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย 
พิศมัย  ผกูมิตร 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

554 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยบ้าน
นายฉลอง  บุญสนิท 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

555 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน 
หมอธิดารัตน์ ถึงร้านกิโลเกา้ 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

556 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน 
สายร้านบุญผองวัสดุ ถึงโรงกลึง
สุรศักดิ์ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

557 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

558 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม 
สายดับ สายบา้นนายวินยัถึง 
บ้านป้าถิน หมู่ที่ 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

559 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

560 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอย 
แสนสุข 2 หมู่ที ่15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

561 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไป 
โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที ่15  
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

562 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

563 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยแสนสุข  
หมู่ที่ 15บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

564 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ พร้อมติดตั้งโคมไฟสาย
หลังโรงเรียน หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

565 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ทางไปโรงฆ่าสัตย์  
หมู่ที่ 15บ้านดงแสนสุข 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

566 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 16 บ้าน
ปลาดุกใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

567 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นางพิสมัย  ผกูมิตร 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

568 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นายหาร  มหานิล 
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

569 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

570 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับซอยบา้นนายจูม มูลมั่ง  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 100,000 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

571 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับสายบ้านคุณพ่อไสว  
กล่อมเสียง  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - 100,000 100,000 - - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

572 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับทางไปบ้านนอ้ย  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - 100,000 100,000 100,000 - จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

573 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

574 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 10  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

575 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 1  หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการอยา่งด้าน
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

576 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 2  หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

577 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 10  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

578 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 10  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

579 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยราช
พัสดุ 12  หมู่ที่ 17  
บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

580 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

581 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยราชพัสดุ 1 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

582 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยราชพัสดุ 2 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

583 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยราชพัสดุ 3 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

584 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยหลังร้านตุ๊กเลือด
แปลง หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

585 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ซอยญาณวิทย ์
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

586 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านนิคม
พัฒนา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

587 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
18 บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

588 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

589 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน
นางบุมี  หมู่ที ่19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

590 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายศูนย์
ปฏิบัติธรรมนิติธรรมบรรดาล   
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19  บ้านปลาดุกทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

591 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบา้นพ่อ
สำเนียง ถึงบ้านพ่อประสพ  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19  บ้านปลาดุกทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

592 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
19 บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

593 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ ทางเข้าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

594 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับ สายบา้นนายแดง   
แสนแก้ว หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

595 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
เขตตำบลไร่น้อย หมู่ที่ 1-19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ตำบลไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

596 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อม
สายดับในเขตตำบล 
ไร่น้อย หมู่ที่ 1-19 

เพื่อขยายการ
ให้บริการไฟฟ้าแสง
สว่าง 

เขตตำบลไร่น้อย  
หมู่ที่ 1-19 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนนวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

597 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตระบบประปา 
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้าน
ประปาอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

598 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตระบบประปา 
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้าน
ประปาอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

599 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตระบบประปา 
ภายใน อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.ไร่น้อย - 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

อบต.ไร่น้อยได้ใช้
น้ำประปาสว่น
ภูมิภาค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

600 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่  
1-19 ในเขตตำบลไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1-19 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ราษฎรได้รับการ
บริการด้าน
ประปาอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

601 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

602 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

603 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

604 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

605 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

606 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่  3 บ้านปลาดุก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

607 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
ซอยมิตรสัมพันธ์ 8 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

608 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนายกฤติเศรษฐ์ ศรีสง่า 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

609 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนางเสง่ียม นามประสพ 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 



92 
   

 

92 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

610 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
จากบา้นคำพวรรณ มาทาง  
รพ.50 พรรษา 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

611 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

612 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

613 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

614 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 5  บ้านยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4 บา้นยางเทิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

615 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

616 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงนานาย
สมพงษ์ สระประไพ 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

617 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

618 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

619 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
โดยการจัดซื้อซัมเมิสสูบน้ำใต้
ดิน 3 แรงม้า หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 - ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

620 ติดต้ังเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 - ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

621 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

622 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน/
ย้ายหอถังประปาเก่า  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

623 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

624 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ๋าง้ิว 
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

625 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
ซอยเหนือตลาดชุมชนไปหลังวัด
บ้านนาเยยี หมู่ที ่7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

626 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

627 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

628 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
(เปลี่ยนท่อเป็นขนาด 3 นิ้ว) 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย - - 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

629 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

630 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 9  บ้านคำพ่อปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

631 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - - 500,000 500,000 - ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

632 เจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมิร์สและ
แผงควบคุมไฟฟ้าระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านคำพ่อปลา 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - - 500,000 500,000 - ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

633 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
(คุ้มหนองไผ่ , คุ้มบ้านเหนือ) 
หมู่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

634 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

635 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10  บ้านนามึน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

636 ติดต้ังระบบเครื่องกรองน้ำและ
ปั๊มส่งน้ำ ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

637 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนายหนูแฝง  ศรีเนตร 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

638 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนางสุกัน  บุญสนิท 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

639 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายคุ้มหนองนามึน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

640 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนายธวัช  หวังชื่น 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

641 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนางผ่องศรี  ยืนยิ่ง 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

642 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายซอย 3 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

643 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

644 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

645 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

646 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

647 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
ซอยเศรษฐี 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

648 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

649 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

650 ติดต้ังเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 - ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

651 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
สายบ้านนายฉุย  ศุภสุข 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

652 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
พร้อมติดต้ังเครื่องกรองน้ำสาย
คุ้มเหนือ หมู่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

653 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

654 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

655 ขยายเขตระบบประปาสายบ้าน
นายฉลอง  บุญสนิท 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

656 ขยายเขตระบบประปาจากสี่
แยกโรงกาแฟ ไปถึงบ้านนาย
ประสาท หมู่ที ่14 บา้นทุ่งสว่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

657 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 15 บา้นดงแสนสุข  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

658 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

659 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

660 ก่อสร้างระบบปาภายในหมู่บา้น 
(หอถังประปา)  
หมู่ที่ 16  บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

661 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

662 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

663 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

664 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

665 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 
ซอยราชพัสดุ 2 
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

666 ก่อสร้างระบบปาภายในหมู่บา้น 
(หอถังประปา)  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

667 ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

668 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา ราษฎรมีน้ำ
สะอาดในการ 
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

669 ซ่อมแซมและขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

670 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 
 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่1 บ้านตำแย - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโคมไฟ มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

671 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

672 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

673 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์(ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน)  หมู่ที่ 3 บา้นปลาดุก 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

674 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

675 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างยาก
แยกปากทางบ้านปลาดกุ ถึง 
รพ. 50 พรรษา หมู่ที่ 3 
บ้านปลาดุก 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - - 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

676 ติดต้ังกล้อง cctv จากแยกปาด
ทางบ้านปลาดุก ถึง รพ.50 
พรรษา หมู่ที ่3 บา้นปลาดุก 

เพื่อติดต้ังกล้องบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ 

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกล้อง สามารถบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ 
ได้ 

กองช่าง 

677 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน (วัดเก่า) 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

678 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม  

เพ่ือให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

679 ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม  

เพ่ือซ่อมแซมห้องน้ำ
สาธารณะ 

หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนหอ้งน้ำ มีห้องน้ำไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

680 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเสาไฟ มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

681 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง - - 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ขยายเขต 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

682 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก  

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

683 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

684 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ
สาธารณะ ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนหอ้งน้ำ มีห้องน้ำไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

685 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บา้นบาก - - 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

686 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาด
ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านาเยีย 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
อาคาร 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 100,000 สภาพอาคาร ตลาดได้รับการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

687 ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน 
หมู่ที่ 7 บา้นาเยยี 

เพื่อต่อเติมอาคาร หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี   100,000 100,000 100,000 สภาพอาคาร ตลาดได้รับการ
ต่อเติม 

กองช่าง 

688 ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

689 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี - - 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

390 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสายหมู่ที ่8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

691 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9 บ้านคำพ่อปลา  

เพ่ือให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บ้านคำพ่อปลา - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

692 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสายหมู่ที ่9 บา้นคำพอ่ปลา 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

693 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ
สาธารณะ ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนหอ้งน้ำ มีห้องน้ำไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

694 ก่อสร้างหอกระจายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - - 100,000 100,000 หอกระจาย
ข่าว 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

695 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

696 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

697 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

698 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - - 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

699 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
(อาคารตลาดชุมชน) 
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

700 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเสาไฟ มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

701 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

702 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ - - 100,000 100,000 100,000 จำโคมไฟฟ้า มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 

703 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์ (อบต.หลังเก่า) 
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 - ศาลา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
 

704 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสวา่ง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

705 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

706 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข  

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - 100,000 100,000 - ศาลา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 
 

707 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

708 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ
สาธารณะ ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข - - - 100,000 100,000 จำนวนหอ้งน้ำ มีห้องน้ำไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

709 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 16 
บ้านปลาดุกใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

710 ก่อสร้างหอกระจายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 100,000 100,000 100,000 หอกระจาย
ข่าว 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

711 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  
หมู่ที่  16 บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนศาลา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

712 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

713 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 18  
บ้านนิคมพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

714 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

715 ก่อสร้างร้ัวรอบศาลากลางบ้าน
หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

716 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 

เพื่อเป็นไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเสาไฟ มีไฟส่องสว่าง กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

717 ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที ่19 
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
จัดกิจกรรมภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง - - 100,000 100,000 100,000 ระบบเสียง
ตามสาย 

ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

718 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-19 
และในเขตตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์มี
ความเป็นระเบียบ
และสวยงาม 

หมู่ที่ 1-19 และในเขต
ตำบลไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 

719 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1-19 
และในเขตตำบลไร่น้อย 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

หมู่ที่ 1-19 และในเขต
ตำบลไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนไฟฟา้
สาธารณะ 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 
 

รวม 719 โครงการ   40,200,000 70,390,000 140,250,000 143,340,000 111,600,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตร 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  2.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อเมล็ดและพันธุ์กลา้ไม้เพื่อ
ปลูกในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

เพื่อให้มีกล้าไม้ไว้ปลูก
ในวันสำคัญต่าง ๆ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

พื้นที่ในเขตตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีต้นกล้าไม้เพื่อ
ปลูกในวันสำคัญ
ต่างๆ และเพิ่ม
ทรัพยากรปา่ไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 จัดซื้อพันธ์ไม้ดอก ไม้ประดับ 
เพื่อประดับตกแต่งสถานที่
อาคารและซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ
ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ,
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี ฯลฯ 

เพื่อให้มีไม้ดอกไม้
ประดับไว้ตกแต่งอาคาร 
สถานที่และซุ้มเฉลิม
พระเกียรตใินวันสำคัญ
ต่าง ๆ เช่นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ,สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี , 
และการตกแต่งสถานที่
ในการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯลฯ 

อบต.ไร่น้อย และ 
พื้นที่ในเขตตำบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนไม้
ดอกไม้ประดับ 

มีไม้ดอกไม้
ประดับไว้ตกแต่ง
อาคาร สถานที่
และซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติในวัน
สำคัญต่าง ๆ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

3 จัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับภายใน
อาคารสำนักงาน 

เพื่อประดับและตกแต่ง
อาคารสำนักงาน 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพันธุ์ไม ้ มีต้นกล้าไม้เพื่อ
ปลูกในวันสำคัญ
ต่างๆ และเพิ่ม
ทรัพยากรปา่ไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

4 โครงการพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

เพื่อดำเนินการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
โครงการ 

ดำเนินโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมแปลง
สาธิตให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

แปลงสาธิตศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบล
ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ค่าใช้จ่าย 

เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 จัดซื้อพันธุ์ไม้เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักผลไม้ ภายใน
ครัวเรือน เช่น พันธุ์หนอไม้ไผ่ , 
พันธุ์กลว้ยน้ำว้า,กล้วยหอม ,
กล้วยไข่ ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนปลกู
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ภายในครัวเรือน 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพันธุ์ไม ้ ประชาชน
สามารถปลูกผัก
ผลไม้ไว้
รับประทาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

7 โครงการเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี, และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
โครงการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

8 โครงการดำเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน/ระดับหมู่บ้าน  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดำเนินตา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนดำเนิน
ตาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
กรและศึกษาดูงานนอกสถานที ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการศูนย์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ได้รับการ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

10 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลไร่น้อยในการให้บริการ
ด้านการเกษตรเคลื่อนที่ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านการเกษตร 
เช่น การขึ้นทะเบยีน
เกษตรกร ให้คำปรึกษา
ด้านกาเกษตร 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
รับบริการ 

เกษตรกรในพื้นที่
ตำบลไร่น้อย 
ได้รับบริการด้าน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

11 โครงการปลูกผักไร้ดิน 
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
ผักปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ไร้ดิน 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
โรงเรือนปลูก
ผักไร้ดิน 

ประชาชน
สามารถปลูกผัก
ไร้ดิน ผักปลอด
สารพิษ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

12 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุย๋
ชีวภาพ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยไว้
ใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้ปุย๋ ประชาชนมีปุ๋ย
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อเป็นสถานที่
จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนซุ้ม มีสถานที่
จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
14 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น 

ไก่ , สุกร , จิ้งหรีด , ปลา 
ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจาการเลี้ยง
สัตว์ 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เลี้ยงไก ่ ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
การเลี้ยงสัตว ์

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
15 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสีข้าว เพื่อจัดตั้งโรงสีชุมชนใน

ตำบลไร่น้อย 
 

1 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอาคาร
โรงสีข้าว 

มีอาคารโรงสี
ชุมชนตำบลไร่
น้อย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
16 ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิต

การเลี้ยงไก่ ประจำ 
อบต.ไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโรงเล้ียง
ไก่ 

มีศูนย์สาธิตการ
เล้ียงไก่ประจำ 
อบต.ไร่น้อย 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร,กอง

ช่าง 
17 จัดซื้อไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อใช้เลี้ยงในโรงเรือน

สาธิตการเลี้ยงไก่ 
ประจำอบต.ไร่น้อย 

อบต.ไน้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนไก ่ มีไก่สำหรับเล้ียง
ในศูนย์สาธิต 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

18 จัดซื้ออาหารไก ่ เพื่อใช้เป็นอาหาร
สำหรับไก่ในศูนย์สาธิต
การเลี้ยงไก่ 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนอาหารไก่ มีอาหารสำหรับ
ไก่ในศูนย์สาธิต
การเลี้ยงไก่ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

19 โครงการศูนย์ผลิตและขยาย
พันธ์พืชสู่ชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมและผลิตพันธุ์
พืช 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนพันธุ์พืช มีพันธุ์พืชสู่
ชุมชน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

20 โครงการสำรวจข้อมูลเกษตรกร
รายครัวเรือนในการจัดทำ
แผนพัฒนาด้านการเกษตร 

เพื่อสำรวจขอ้มูลด้าน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเกษตรกร มีข้อมูล
เกษตรกร 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

21 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การเกษตร เช่นผลิตปุ๋ยอินทรยี ์
ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจาการเลี้ยง
สัตว์ 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
22 ส่งเสริมการแปรรูปสินกค้า

การเกษตร เช่น พรกิแห้ง ฯลฯ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจากการแปร
รูปสินค้าเกษตร 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม เกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
23 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ  

ประจำ อบต.ไร่น้อย 
มีโรงเรือนเพาะชำ
สำหรับเก็บและ
ขยายพันธุพ์ืช 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
โรงเรือนเพาะชำ 

มีโรงเรือน 
เพาะชำ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรไว้ใช้งาน 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้งาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

25 ซ่อมแซมศาลาการเรียนรู้เพื่อ
การเกษตร เช่น บอ่ปลา , โครง
เหล็กปลูกไม้เลื้อย หอ้งเก็บวัสดุ
การเกษตร ฯลฯ 

เพื่อซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการเกษตร 

อบต.ไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
งบประมาณ 

แหล่งเรียนรู้เพื่อ
การเกษตรได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

26 สนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์, 
ปุ๋ยชีวภาพ  
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยไว้
ใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้ปุย๋ ประชาชนมีปุ๋ย
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
27 สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย ์

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยไว้
ใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ใช้ปุย๋ ประชาชนมีปุ๋ย
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
28 สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดฟาง 

กองเตี้ย 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม  

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีกลุ่ม
เพาะเห็ดฟาง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
29 สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ด 

ขอนขาว 
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 
 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีกลุ่ม
เพาะเห็ดฟาง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
รวม 29 โครงการ   1,400,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000    
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัด
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายใน
หมู่บ้าน  

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOPประจำตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่อมีศูนย์จำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล 
ไรน้อย 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ OTOP มีศูนย์จำหนา่ย
ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOPตำบล 
ไร่น้อย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่ม
จักสาน กลุ่มทำดอกไม้จันท์ 
ฯลฯ หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มทำพานพุ่ม  
ทำเหรียญโปรยทาน ทำดอกไม้
จันท์ ฯลฯ หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มทำดอกไม้จันท ์
กลุ่มสานตะกร้า ฯลฯ  
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่น กลุ่มทำเนื้อแดด
เดียว ฯลฯ หมู่ที ่4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้าน เช่นกลุ่มแปรรูป
สมุนไพร กลุ่มทำดอกไม้จันท์
ฯลฯ หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เช่นกลุ่มจักสาน กลุ่มถักทอ , 
กลุ่มทำมะม่วงกวน ฯลฯ   
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
หมู่บ้านหมู่ที ่6 บา้นบาก 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 6 บา้นบาก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน เช่น กลุ่มแปร
รูปพริกแห้ง กลุ่มจักสาน ฯลฯ  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่  7 บ้านนาเยีย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน เช่นกลุ่มทำ
น้ำพริก กลุ่มสานสวิง  
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน เช่น กลุ่มสาน
สวิง ฯลฯ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน เช่นกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน กลุ่มทำไข่เค็ม 
ฯลฯ  หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน เช่นกลุ่ม 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
17 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

18 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 15 บ้าน
ดงแสนสุข 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

19 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่  
17 บ้านแคนคำ 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ  
ภายในหมูบ่้าน เช่นกลุ่มลูก
ประคบสมุนไพร ฯลฯ  
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

22 สนับสนุนกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 19  
บ้านปลาดุกทอง 

เพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได ้

หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

23 สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้ประชาชนเจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

1 แห่ง ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนศูนยก์าร
เรียนรู ้

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

24 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในหมู่บา้น 
 

เพื่อส่งเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

25 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี 
ตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็ง สร้างงาน สร้าง 
อาชีพ 

300 คน  ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

26 จัดกิจกรรมโครงการด้านการ
พัฒนาสตรี และครอบครัว 
 

เพื่อให้ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

27 สนับสนุนโครงการหมู่บ้านนำ
ร่องเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 

เพื่อเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบตำบลไร่น้อย 

1 หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านต้นแบบ มีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 27 โครงการ   1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000    
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 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาตลาดสดด้าน
สุขาภิบาล อาหารปลอดภัย  
เพื่อตลาดสดน่าซื้อ 
 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลตลาด 

ผู้ประกอบการด้านตลาดใน
เขต อบต. ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ได้บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 
ตลาดสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการร้านอาหารมาตรฐาน 
(Clean Food Good Test) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้ความ
เข้าใจประกอบอาหารถูก
หลักโภชนาการได้
มาตรฐาน 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้บริโภคได้รับ
อาหารที่สะอาด  
ปลอดภัยสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ 

กองสาธารสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

รวม 2 รายการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงาน 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน 

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

ผู้บริหารฯ 
พนักงาน อบต.
ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

2 อุดหนุนจังหวัดอบุลราชธานี
เพื่อสนับสนุนประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อร่วมอนุรักษ์
ประเพณีประจำจังหวัด 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเงิน ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ประจำท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

3 อุดหนุนอำเภอเมือง
อุบลราชธาน ีเพื่อสนับสนุน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อร่วมอนุรักษ์
ประเพณีประจำจังหวัด 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเงิน ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ประจำท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนอำเภอเมือง
อุบลราชธาน ีเพื่อสนับสนุนการ
จัดขบวนอันเชิญเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
ทางชลมารถ  

เพื่อร่วมอนุรักษ์
ประเพณีประจำจังหวัด 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเงิน ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ประจำท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

5 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดและอำเภออุบลราชธานี 
เพื่อสนับสนุนงานกาชาดและ
งานปีใหม่  

เพื่ออุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัดและ
อำเภออบุลราชธานี 
เพื่อสนับสนุนงาน
กาชาดและงานปีใหม่  

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง ร่วมกิจกรรม
ประเพณีของ
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

สำนักปลัด 

รวม 5 โครงการ   250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
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3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี  
วันชาติ 5 ธันวาคม 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร,  
ส.อบต. กำนัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรมทาง
รัฐพิธีอย่างสม
พระเกียรต ิ

กองการศึกษา 

2 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี 
วันแม่แห่งชาต ิ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. กำนัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรมทาง
รัฐพิธีอย่างสม
พระเกียรต ิ

กองการศึกษา 

3 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี 
วันปิยะมหาราช 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. กำนัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรมทาง
รัฐพิธีอย่างสม
พระเกียรต ิ

กองการศึกษา 

4 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
รัชการที่ 10 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. กำนัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรมทาง
รัฐพิธีอย่างสม
พระเกียรต ิ

กองการศึกษา 

5 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิน ี
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 
ส.อบต. กำนัน/ผญบ. , 
พนักงาน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
รัฐพิธีของไทย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรมทาง
รัฐพิธีอย่างสม
พระเกียรต ิ

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐ
พิธี , วันสำคัญทางศาสนา, และ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกจิกรรม
วันสำคัญทางรัฐพิธี , 
วันสำคัญทางศาสนา, 
และประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนในตำบลไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวัน 

กองการศึกษา 

7 จัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง ประจำตำบลไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ไทย 

กองการศึกษา 

8 จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์วัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว  
13 – 15 เมษายน ของทุกป ี

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ไทย 

กองการศึกษา 

9 จัดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจำป ีตำบลไร่น้อย 
 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ไทย 

กองการศึกษา 

10 สนับสนุนส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
เช่น หมอพราหม ์, หมอสูต , 
หมอยา ,หมอลำ,หมอแคน ทำ
พานบายศรี ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านให้ได้รับพัฒนา
เพิ่มเติมความรู ้
 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 

กองการศึกษา 

11 จัดฝึกอบรมส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมปิัญญาท้องถิ่นตาม
แบบวิถีไทย 

เพื่อฝึกอบรมปราชญ์
ชาวบ้านให้ได้รับพัฒนา
เพิ่มเติมความรู ้

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตำบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้ 

กองการศึกษา 

12 สนับสนุนงานประเพณีภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 
ตำบลไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ตำบลไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
งานบุญประเพณี 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ไทย 

กองการศึกษา 

13 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
โบราณหมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
งานบุญประเพณี 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ไทย 

กองการศึกษา 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 

เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านให้
รักษาศีล 5 
 

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

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
รักษาศีล 5 

กองการศึกษา 

15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของ
เดือนมกราคม ของทุกป ี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไทย ได้
เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่ม
ทักษะความรู ้

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

16 พัฒนาโครงการอินเตอร์เน็ต
ตำบล 

เพื่อพัฒนาระบบสาระ
สนเทศขององค์กร  
และให้บริการ
ประชาชน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสาระ
สนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

17 ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการ
คาราวานเสริมสร้างเด็ก 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน 

6 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง เด็กและเยาวชนมี
พื้นที่ในการทำ
กิจกรรมเพิ่มเติม
ทักษะ 

กองการศึกษา 
/พมจ. 

18 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
และเป็นประโยชน ์

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

19 โครงการเข้านักเรียน / ค่าย
ผู้นำเยาวชน/ผู้นำชุมชน 

เพื่อค้นหากลุ่มเยาวชน
ที่จะเป็นตัวแทนของ
ชุมชนในการประสาน 
งานต่าง ๆ ระหว่าง
ชุมชน กับส่วนราชการ 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้นำเยาวชน 
สามารถทำงาน
ร่วมกับองค์กร
ต่าง ๆ ได้เป็นผู้
ประสานงานที่ดี 

กองการศึกษา 

20 ส่งเสริมและจัดให้มีห้องสมุด
ชุมชนภายในหมูบ่้าน 
 

เพื่อเสริมทักษะในการ
อ่านให้แกป่ระชาชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหอ้งสมุด มีห้องสมุดและ
หนังสืออ่านอย่าง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

21 สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการ
สนับสนุนในการ
ทำกิจกรรม 

กองการศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลไร่น้อย เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตำบล
ไร่น้อย เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู ่AEC 

เด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ 1 -19 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได้เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่  
AEC 

กองการศึกษา 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประชาชนในเขตตำบล
ไร่น้อย 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไปในเขต
ตำบลไร่น้อย ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กและเยาวชน ประชาชน 
พนักงาน/ข้าราชการ ใน

เขตตำบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้
ความรู้และได้
พัฒนาตนเอง 
 

กองการศึกษา 

24 สนับสนุนโครงการสอน
ภาษาตา่งประเทศให้กับ
เยาวชนและประชาชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ด้าน
ภาต่างประเทศ 

เยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

กองการศึกษา 

25 สนับสนุนการจัดหาวัสดุกีฬา
สำหรับกิจกรรมกีฬาของ อบต. 
ไร่น้อย และประชาชนทั่วไป 
หมู่ที่ 1-19 และ  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การออกกำลังกายและ
การแข่งขันกีฬา 

อบต.ไร่น้อย 
หมู่ 1-19 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนวัสดุกีฬา เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
ได้ออกกำลังกาย 

กองการศึกษา 

26 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้จัด
กิจกรรมแข่งกีฬา
ภายในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 1 -19 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้มี
กิจกรรมกีฬา
ภายในหมูบ่้าน 

กองการศึกษา 

27 โครงการกีฬาสัมพันธ์กระชับ
มิตรระหว่างหน่วยงาน ในเขต 
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างหนว่ยงาน
ในเขตตำบลไร่น้อย 

หน่วยงานในเขตตำบล 
ไร่น้อย 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หน่วยงานในเขต 
ต.ไร่น้อย มี 
กิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้าง 
สัมพันธ์อันด ี

กองการศึกษา 

28 โครงการกีฬาสัมพันธ์กระชับ
มิตรระหว่างหน่วยงาน 
“สามัคคีก้าวหนา้ประชาเป็นสุข 
เกมส์” 

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างหนว่ยงาน
ในเขตอำเภอเมือง
อุบลราชธาน ี

หน่วยงานในเขตอำเภอ
เมืองอุบลราชธาน ี

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หน่วยงานในเขต  
อ.เมืองอุบลฯ มี 
กิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างสัมพันธ์
อันดี 

กองการศึกษา 

29 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติดตำบลไร่น้อย  

เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนในเขตตำบล
ไร่น้อย ได้จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  

1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้ง นักเรียน/
นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเพื่อ
ต้านยาเสพติด  

กองการศึกษา 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 จัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์ออก
กำลังกาย และวัสดุกีฬาสำหรับ
อบต.ไร่น้อย และกิจการสา
ธารณ หมู่ที่ 1-19  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การออกกำลังกายและ
การแข่งขันกีฬา 

อบต.ไร่น้อย 
หมู่ 1-19 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนวัสดุกีฬา เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
ได้ออกกำลังกาย 

กองการศึกษา 

31 สนับสนุนศูนย์กีฬาตำบลไร่น้อย 
(บ้านนาเมือง) 
 

เพื่อให้มีศูนย์กีฬา
สำหรับการเล่นกีฬา
และส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาประจำตำบล 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนศูนย ์ มีศูนย์กีฬา
ประจำตำบล 

กองการศึกษา 

32 สนับสนุนกิจกรรม To Be 
Number One  ตำบลไร่น้อย 
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โครงการ To Be 
Number One  

หมู่ที่ 1-19 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

โครงการ To Be 
Number One  
ได้รับการ
สนับสนุน 

กองการศึกษา 

33 สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนให้โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
อบต.ไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอปุกรณ์
และสื่อ 

นักเรียนได้มี
อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย 

กองการศึกษา 

34 สนับสนุนเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนในด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
อบต.ไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโรงเรียน เด็กนักเรียนทุก
คนเข้าถึง
เทคโนโลยีอยา่ง
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

35 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล 
ไร่น้อยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมบุญ
ประเพณีท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่นประชาชนมี
จิตสำนึกด้านจรยิธรรม
ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 1-19 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการ
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชน.เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

36 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี เพือ่ดำเนิน
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศในระดับ
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบข้อมูลกลาง ระบบข้อมูล
กลางทาง
วัฒนธรรมมีการ
จัดระบบทาง
อิเลคทรอนิคส์
สามารถสืบค้นได้
ง่าย 

กองการศึกษา 

รวม 36 โครงการ   4,450,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000    
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3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ประชาชนและเยาวชน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้และ
รู้จักวิธปี้องกันตนเอง
จากโรคเอดส ์

80 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้ ไม่
มีภาวะเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ เอดส์ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการ 
ออกกำลังกาย 
 

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้รักการออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
3 โครงการส่งเสริมความรู้แก่ 

อสม. และพนกังานส่วนตำบล
ในการดูแลตนเองครอบครัว
และชุมชน 

เพื่อให้ อสม.และ
พนักงานส่วนตำบล  
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถดูแลตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

พนักงานส่วนตำบลและ 
อสม.ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

4 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรม ของ อสม.  
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  
อสม. 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หมู่บ้าน 

อสม.ได้รับการ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรม 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
5 สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน หมู่ที่ 1-19 
เพื่อสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์สาธาณ
สุขมูลฐาน 

ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานไดรับการ
สนับสนุน 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
6 อบรมพัฒนานักบริบาล

ครอบครัว 
เพื่อให้แกนนำสามารถ
แนะนำความรู้ด้าน
สุขภาพได ้

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
อบรม 

แกนนำสามารถนำ
ความรู้ไปแนะนำ
ด้านสุขภาพได้ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แก่ประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ประชาชนผู้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมในเร่ือง
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
8 รณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุดเวชภัณฑ์ รถกู้ชีพมีเวชภัณฑ์
ไว้ใช้งานให้บริการ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
9 โครงการประกวดหมูบ่้านปลอด

ไข้เลือดออก 
 

เพื่อประกวดหมู่บ้าน
ปลอดโรคไข้เลือดออก 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่มีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
เขตตำบล 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดอบรมพนักงานประจำเครื่อง
พ่นหมอกควัน 

เพื่อให้ความรู้แก่
พนักงานผู้พ่นหมอก
ควันเพื่อปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้ง 

1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง พนักงานประจำ
เครื่องพ่นหมอก
ควันมีความรู้
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้ง 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

11 จัดหาวัสดวุิทยาศาสตร์
การแพทย์ น้ำยาเคมีพ่นหมอก
ควันกำจัดยุง ,น้ำยาเคมีฆ่าเช้ือ
ไข้หวัดนก ,ทรายอะเบท ฯลฯ 

เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์
ป้องกันโรคระบาด ใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย 

ตำบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ ไม่มีการระบาด
ของโรคติดต่อใน
เขตตำบล 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

12 สนับสนุนการจัดหา วัสดุ/
อุปกรณ์ เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก , 
เครื่องวัดความดัน, เครื่องเจาะ
หาเบาหวาน ฯลฯ หมู่ที่ 1-19 

เพื่อสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ/อุปกรณ์
ส่งเสริมสุขภาพ 

อสม.ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์ 
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 

13 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
คณะผู้บริหาร พนักงานสว่น
ตำบล  และลูกจา้ง 

เพื่อเป็นสวัสดิการด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงานสว่น
ตำบล  

คณะผู้บริหาร/พนักงาน 
ลูกจ้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง คณะผู้บริหาร 
และพนักงาน 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

14 โครงการจัดหาชุดปฐมพยาบาล 
,เตียงปฐมพยาบาล ตูย้า และ
ยาสามัญประจำสำนักงาน  
อบต.ไร่น้อย 

จัดหาเวชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
รักษาโรคเบื้องต้นให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

พนักงาน อบต.ไร่น้อย 
และประชาชนทัว่ไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุดปฐมพยาบาล มียาสามัญ
ประจำสำนกังาน
ที่ใช้รักษาโรคใน
เบื้องต้น 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

15 จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ 
 
 

จัดหาเวชภัณฑ์ ประจำ
รถกู้ชีพ 

เวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เวชภัณฑ์ มีเวชภัณฑ์
ประจำรถกู้ชพี 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
16 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่ง

กายพนักงานเวชกรฉุกเฉิน  
เพื่อจัดหาวัสดุเครื่อง
แต่งกายพนกังานเวชกร
ฉุกเฉินให้ความความ
เหมาะสม 

พนักงานเวชกรฉกุเฉิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
ชุดแต่งกาย 

พนักงานเวชกร
ฉุกเฉินมีเครื่อง
แต่งกายที่
เหมาะสม 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

17 รณรงค์การเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 
 

เพื่อให้ชุมชนปลอดจาก
โรคติดต่อ 

หมู่ที่ 1 -19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนปลอด
จากโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการตำบลนมแม ่
 
 

จัดตั้งโครงการตำบลนม
แม่ 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เพื่อรณรงค์ให้
มารดาหลัง
คลอดใช้นมแม่
เล้ียงทารก 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

19 จัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงในการพ่น
หมอกควันกำจัดยุง 
 

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการ
พ่นหมอกควันกำจัดยุง 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนนำ้มัน
เช้ือเพลิง 

ยุงได้รับการ
กำจัดปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
20 ก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 

ผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง 
เพื่อมีศูนย์ดูแลผู้ป่วย
เร้ือรัง ผู้ป่วยระยะยาว 
ผู้ป่วยติดเตียง 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
21 โครงการรณรงค์การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
รณรงค์การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัน
อันควร 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
22 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง 
เพื่อจัดซื้อ/จัดหา
อุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียง 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุ/อุปกรณ์
สำหรับผู้ป่วยติด
เตียง 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
23 ขอใช้พื้นที่สนามกีฬาตำบล 

ไร่น้อย เพื่อกอ่สร้าง ชมรม
ผู้สูงอายุ อ.เมืองอุบลราชธาน ี

เพื่อให้บริการด้าน 
สาธารณสุขแก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 16 บา้นปลาดกุใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนอาคาร เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
24 กิจกรรมโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สำหรับกิจกรรม
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1-19 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

รวม 24 รายการ   1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000    
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  3.4 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และยาฉีดคุมกำเนิดสุนัข 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของโรค
พิษสุนัขบ้านและควบคุม
ลดประชากรสนุัข 

ตำบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนวัคซีน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 รณรงค์ฉีดวัควัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ทุกครัวเรือนในเขต 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของโรค
พิษสุนัขบ้านและควบคุม
ลดประชากรสนุัข 

ตำบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 สำรวจข้อมูลประชากรสัตว์
ภายในเขตตำบลไร่น้อย 

เพื่อจ้างเหมาบุคคลสำรวจ
ประชากรสัตว์ในเขต
ตำบลไร่น้อย 

ตำบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสัตว ์ มีข้อมูลจำนวน
ประชากรสัตว ์

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 จ้างเหมาบุคคลฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียง 

เพื่อจ้างเหมาบุคคลฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์เล้ียง 

ตำบลไร่น้อย 
19 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสัตว ์ สัตว์เลีย้งได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 รายการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
 

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอบรมสัมมนาให้
ความรู้กลุ่มผู้สูงอาย ุในและ
นอกสถานที ่

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

หมู่ที่ 1-19 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลในด้าน
สุขภาพร่างการ
และจิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงิน
เพื่อเล้ียงชีพ 

3,220 คน 25,680,000 25,680,000 25,680,000 25,680,000 25,680,000 จำนวนผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุได้รับ
เงินสงเคราะห์ 
เพื่อเล้ียงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ 
 

เพื่อให้ผู้พิการมีเงิน
เพื่อเล้ียงชีพ 

1,000 คน 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 จำนวนผู้พกิาร ผู้พิการได้รับ
เงินเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

หมู่ที่ 1 – 19 
 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้พกิาร ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติด 
เช้ือเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
เงินเพื่อเล้ียงชีพ 
 

35 คน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จำนวนผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

ผู้ติดเช้ือเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 อบรมส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มสตรี 

เพื่อสร้างกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

หมู่ที่ 1-19 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

กลุ่มสตรี เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน
300 คน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการจัดตั้งและ
สนับสนุนศูนย์พักพิง
ผู้สูงอายุตำบลไร่น้อย 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้ติดเช้ือ HIV 

หมู่ที่ 1 -19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้ติดเช้ือ HIV 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอาย ุ

หมู่ที่ 1 -19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 สนับสนุนโครงการเยาวว์ัย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนกัถึง
การใส่ใจผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความตระหนกั
ใส่ใจผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการทำช่องจอดรถ
สำหรับผู้พิการ พร้อมปา้ย
สัญลักษณ์บริเวณ  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการ 

อบต.ไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนที่จอดรถ ผู้พิการได้รับ
ความสะดวก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  
ในเขตตำบลไร่น้อย  
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอาย ุ

ชมรมผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1-19 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

กลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุได้รับ
การสนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

1 แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 14 โครงการ   37,190,000 37,190,000 37,690,000 37,690,000 37,690,000    
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  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ลานกีฬาภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1-19 

เพื่อมีสถานที่ในการ
ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาในชุมชน  

19  หมู่บา้น 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จำนวนลานกีฬา คนในชุมชนได้มี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ภายใน  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้พนักงาน และ
ประชาชน ได้ใช้สนาม
เพื่อเล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

ตำบลไร่น้อย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนลานกีฬา คนในชุมชนได้มี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

3 ก่อสร้างสนามกีฬาตำบลไร่น้อย เพื่อให้มีสนามกีฬา
สำหรับแข่งขันกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

1 แห่ง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 สนามกีฬา มีสถานที่สำหรับ
แข่งขันกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
หมู่1 บ้านตำแย 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
สนามเพื่อเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 1 บา้นตำแย - - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
หมู่ 4 บา้นยางลุ่ม 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
สนามเพื่อเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม - - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
หมู่ 10 บา้นนามึน 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
สนามเพื่อเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 10 บา้นนามึน - - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
หมู่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
สนามเพื่อเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม - - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์กีฬา  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
สนามเพื่อเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ - - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา ประชาชนได้ใช้
จัดกิจกรรม
ภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

รวม 8 โครงการ   7,400,000 7,400,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนสำรวจตรวจสอบ และ
ออกเอกสารสิทธิ์ การขึ้น
ทะเบียนหนังสือสำคัญที่หลวง 
(นส.ล.) ในการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ของตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่ออนุรักษ์ที่ดิน
สาธารณะประโยชน ์

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเอกสาร
สิทธิ์ 

ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนใน
การออกเอกสาร
สิทธิที่ดินทำกิน 

สำนักปลัด 

2 สอบเขตที่สาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 9 บา้นคำพ่อปลา 
 

เพื่ออนุรักษ์ที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

1 แห่ง - - 100,000 100,000 100,000 ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสาธารณะ
ได้รับการอนุรักษ ์

สำนักปลัด 

3 สอบเขตที่สาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 
ซอยราชพัสดุ 9 เช่ือม ซอย 3 

เพื่ออนุรักษ์ที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

1 แห่ง - - 100,000 100,000 100,000 ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสาธารณะ
ได้รับการอนุรักษ ์

สำนักปลัด 

4 กั้นเขตที่ดินสาธารณะ 
หนองแบง 
หมี่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 

เพื่ออนุรักษ์ที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

1 แห่ง - - 100,000 100,000 100,000 ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสาธารณะ
ได้รับการอนุรักษ ์

สำนักปลัด 

5 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ
รักษาเขตพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ป่าธรรมชาต ิ

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ป่า
ธรรมชาติ 

สำนักปลัด 

6 สอบเขตที่สาธารณประโยชน์ใน
เขต อบต.ไร่น้อย หมู่ที ่1-19 
 

เพื่ออนุรักษ์ที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

หมู่ที่ 1-19 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสาธารณะ
ได้รับการอนุรักษ ์

สำนักปลัด 

รวม 6 โครงการ   170,000 170,000 652,000 652,000 652,000    
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4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฟื้นฟูปา่
ชุมชน ควบคุมมลพิษ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตสำนกึใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำและสิ่งแวดล้อม 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสำนกึในจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม ใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ, 
สำนักปลัด 

2 โครงการชุมชนน่าอยู่นา่อาศัย 
ประชาชนร่วมใจปลกูไม้ประดับ 

เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รักษาความ
สะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่า
อยู่ สวยงาม 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในหมู่บ้านให้น่า
อยู่ และสวยงาม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชนอย่างมีระบบ 
 

หมู่ที่ 1-19 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนปริมาณ
ขยะ 

มีระบบการ
กำจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 จัดกิจกรรม 5 ส. ภายใน
สำนักงาน 

-เพื่อเป็นการปรับปรุง
สถานที่ทำงานให้มี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบ ตามหลัก 5 ส. 

2 ครั้ง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง บริเวณสำนักงาน 
มีความเป็น
ระเบียบ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 จัดหาถังขยะ เพื่อมีถังขยะไว้รองรับ
ขยะมูลฝอย 

1,000 ใบ 
หมู่ที่ 1-19 
ตำบลไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนถังขยะ มีถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอย ลด
ปัญหาขยะ
ตกค้าง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการขยะเหลือศูนย์ตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่อรณรงค์ให้มีการ
กำจัดขยะในเขตตำบล
ไร่น้อย 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หมู่บ้านมีการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม
ลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการไร่น้อยสะอาด บ้านน่า
อยู่ ถนนนา่มอง 

เพื่อรณรงค์ให้มีการทำ
ความสะอาดหน้าบา้น 
และถนน ในเขตตำบล 
ไร่น้อย 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หมู่บ้านและ
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาทำความ
สะอาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูล
ฝอย ในทางสาธารณะและ
ภายในหมูบ่้าน  

เพื่อรณรงค์ให้มีการ
กำจัดขยะ รกัษาความ
สะอาดของหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หมู่บ้านและ
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาทำความ
สะอาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 
และรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย 
 

เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสม
สำหรับชุมชน 

19 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หมู่บ้านมีการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม
ลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 สนับสนุนกลุ่มไร่น้อยรักสะอาด  เพื่อสนับสนุนกลุ่ม 
ไร่น้อยรักสะอาด 
 

ตำบลไร่น้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ลดปัญหาการ
จัดเก็บขยะ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานประจำรถขยะในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธ ี
 

เพื่อให้พนักงานประจำ
รถขยะมีความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองถูกสุขลักษณะ 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

พนักงานประจำ
รถขยะตระหนกั
และใส่ใจใน
สุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ประจำรถขยะ 

เพื่อให้พนักงานประจำ
รถขยะมีความปลอดภยั
ในขณะปฏิบัติงาน 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอปุกรณ์ พนักงานประจำ
รถขยะมีความ 
ปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

13 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันหยุดนักขัต
ฤกษ์สำหรับเจ้าหน้าท่ีรถขยะ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการใน
วันหยุดสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีรถขยะ 

พนักงานรถขยะ 
อบต.ไร่น้อย 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ค่าตอบแทน 

พนักงานรถ
ขยะได้รับ
สวัสดิการท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

14 ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำ
ตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อการกำจัดขยะใน
เขตตำบลไร่น้อย 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนเตาเผา
ขยะ 

มีสถานที่กำจัด
ขยะที่ถกู 
สุขลักษณะ
ภายในเขตพื้นที่
ตำบลไร่น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จัดหาสถานทีก่ำจัดขยะมูล
ฝอย 
ประจำตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อให้มีสถานที่กำจัด
ขยะในตำบล 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสถานที ่ มีสถานที่กำจัด
ขยะที่ถกู 
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

16 โครงการพัฒนาหมู่บ้านดา้น
สิ่งแวดล้อม และรณรงค์การ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาหมู่บา้น
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ขยะมูลฝอย 

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

หมู่บ้านได้รับ
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กำจัดผักตบชวา บริเวณห้วย
วังนองตอนท้าย ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ผักตบชวา 

แหล่งน้ำได้รับ
การพัฒนา 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

18 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด 
สิง่ปฏิกูล 
 

เพื่อให้มีบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล 

1 แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนบอ่บำบัด มีบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการฝึกอบรมรณรงค์
สร้างเตาเผาถ่านเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์และให้
ความรู้ในการเผาถ่าน
ที่ไม่เกิดมลพิษและ
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครกการ 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ในเร่ือง
การเผาถ่าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้การ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

มีองค์กร
ต้นแบบที่มีการ
บริหารจัดการ
ขยะที่ครบวงจร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

21 โครงการ”การบริหารจัดการ
ขยะตามหลัก 3Rs ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
น้อย” 

เพื่อลดปริมาณขยะ
ก่อนนำเข้าสู่
กระบวนการกำจัด
อย่างถูกวิธ ี

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของขยะ
ภายในตำบลไร่
น้อยลดน้อยลง 

ปริมาณขยะ
ก่อนนำเข้าสู่
กระบวนการ
กำจัดลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

22 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะต้น
ทาง 

เพื่อขับเคลือ่นและ
สนับสนุนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรฐับาล 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของขยะ
ภายในตำบล 
ไร่น้อยลด
น้อยลง 

ได้ขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิรูป
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 
จังหวัดสะอาด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 22 โครงการ   13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000    
  4.3 แผนงานการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การปลูกป่าเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตสำนกึใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันปลกูป่า 

หมู่ที่ 1 - 19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
อนุรักษ์ทรัพยก์ร
ป่าไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการ “รักน้ำ รกัป่า รักษา
แผ่นดิน” ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนำ้และปา่โดยการปา่ 

เพื่อปลูกจิตสำนกึให้
ประชาชนร่วมกัน“รกั
น้ำ รักปา่ รักษา
แผ่นดิน”  

หมู่ที่ 1-19 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
“รักน้ำ รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน” 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลองนาควาย 
หมู่ที่ 1 บา้นตำแย 
 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวก 
น้ำไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

2 ขุดลอกและปรับปรุงหนองอิเลิง 
หมู่ที่ 2 บา้นไร่น้อย 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ หนองน้ำได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนได้ 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองร่องนามึน 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 
 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวก 
น้ำไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองอีเลิง 
หมู่ที่ 3 บา้นปลาดกุ 
 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ำไว ้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวก 
น้ำไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

5 ขุดลอกร่องน้ำหนองบวั 
หมู่ที่ 4 บา้นยางลุ่ม 
 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด  
สามารถกักเก็บน้ำไว ้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกคลองระบายนำ้
สาธารณะ  
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้คลองน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

7 ขุดลอกร่องนาเกลือถึงหว้ยวังโฮ  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

8 ขุดลอกคลองน้ำหนองพิลา  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

9 ขุดลอกสระนาหล่ง 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกกัน้ำ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

10 ขุดลอกคลองหนองแบง 
หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งสำราญ 
 

เพื่อให้ลำคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำคลอง การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

11 ขุดลอกร่องน้ำนามึน  
หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ลำห้วยสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

12 ขุดลอกคลองระบายนำ้ 
หมู่ที่ 15 ตอนบนจากบริเวณ
หลังหมู่บ้านศุภาลยัโมด้า 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ลำคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำคลอง การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว  
หมู่ที่ 17 บา้นแคนคำ 
 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ หนองน้ำได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อน 

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

14 ขุดลอกหนองมะเขือ  
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 
 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ หนองน้ำได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อน 

กองช่าง 

15 ขุดลอกห้วยวังโฮ 
หมู่ที่ 6 , 7 , 8 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ หนองน้ำได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนได้ 

กองช่าง 

16 ขุดลอกลำหว้ยวังนอง 
ตลอดสาย ในเขตพื้นที่ตำบล 
ไร่น้อย 
 

เพื่อให้หนองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ หนองน้ำได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนได้ 

กองช่าง 

17 ขุดลอกคลองหนองบักด้วน 
หมู่ที่ 19 บา้นปลาดกุทอง 
 

เพื่อให้คลองน้ำสะอาด
พัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ คลองน้ำได้รับ
การขุดลอกนำ้
ไหลสะดวก 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน้ำ, 
หนองน้ำในเขตพื้นที่ตำบลไร่
น้อย 

เพื่อให้แหล่งน้ำมีความ
สะอาด สามารถกกัเก็บ
น้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

หมู่ที่ 1-19 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ แหล่งน้ำในเขต
พื้นที่ตำบลไร่
น้อย ได้รับการ
พัฒนา 

กองช่าง 

19 ปักหลักรั้วรอบที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ทกุหมู่บา้นในเขต
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อมีรั้วกั้นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 
และป้องกันการบุกรุก 

หมู่ที่ 1 – 19 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน ์

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์คงอยู่
ในสภาพที่
สมบูรณ์ 

กองช่าง 

20 ปักหลักรั้วรอบที่ดินสาธารณะ 
ดงตูม , ดอนปู่ตา หมู่ที ่7 
บ้านนาเยยี 

เพื่อมีรั้วกั้นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 
และป้องกันการบุกรุก 

หมู่ที่ 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน ์

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์คงอยู่
ในสภาพที่
สมบูรณ์ 

กองช่าง 

21 ขุดลอกคลองระบายนำ้จากบ้าน
นายสายยนต์ถึงร่องน้ำนามึน 
หมู่ที่ 5 บา้นยางเทิง 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวก 
น้ำไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

22 ขุดลอกฮ่องเหมือง  
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม  

กองช่าง 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

23 ขุดลอกร่องน้ำบ๋าง้ิว  
หมู่ที่ 7 บา้นนาเยยี 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

24 ขุดลอกหนองเค็ม 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกกัน้ำ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

25 ขุดลอกคลองน้ำหนองบัว 
(ฮ่อมเหมือง) 
หมู่ที่ 8 บา้นไร่น้อย 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกกัน้ำ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

26 ขุดลอกหนองนามึน 
หมู่ที่ 10 บา้นนามึน 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรและเก็บกกัน้ำ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

27 ขุดลอกคลองน้ำ ฮ่องนาน้อย  
หมู่ที่ 11 บา้นพุทธนิคม 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

28 ขุดลอกร่องนาหงษ ์
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

29 สอบเขตทางสาธารณประโยชน ์
สายนาแม่ตอ๋ย (สุระไพร 
สมบูรณ์) หมู่ที่ 13 บา้นทุ่ง
สำราญ 

เพื่อสอบเขตทาง
สาธารณะ 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทางสาธารณ 
ประโยชน ์

มีทาง
สาธารณประโยชน ์

กองช่าง 

30 ขุดลอกร่องน้ำนามึน หนอง 
อิเลิง หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งสว่าง 
 

เพื่อให้ลำห้วยสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ขุดลอกคลองระบายนำ้ 
หมู่ที่ 15 ตอนบนจาก
บริเวณตลาดบัวสอนศิริ-หว้ย
วังนอง 
หมู่ที่ 15 บา้นดงแสนสุข 

เพื่อให้ลำคลองสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำคลอง การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

32 ขุดลอกลำคลองสาธารณ
เช่ือม 
ลำคลองนาควายภายใน 
กองบิน 21  
หมู่ที่ 2 บา้นนาเมือง 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ำ การระบายน้ำ
สะดวก 
น้ำไม่ท่วมขัง   

กองช่าง 

33 ขุดลอกคลองแนวกั้นรอบ
หนองนาเกลือ 
หมู่ที่ 6 บา้นบาก 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องน้ำ การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

34 ขุดลอกลำหว้ยภายในเขต
บ้านโนนหงษ์ทอง 
หมู่ที่ 12 บา้นโนนหงษ์ทอง 

เพื่อให้ร่องน้ำสะอาด 
สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี   

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลำห้วย การระบายน้ำ
สะดวกน้ำไม่ท่วม 
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

35 ก่อสร้างทำนบกั้นนำ้ 
ร่องน้ำนาควาย บริเวณ
หมู่บ้านเอกอุบล  
หมู่ที่ 18 บา้นนิคมพัฒนา 

เพื่อเป็นทำนบกั้นนำ้
ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทำนบกั้นน้ำ ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยวังนอง 
ตอนท้าย บริเวณเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.ไร่น้อย 
หมู่ที่ 11 และ 18 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ลอกผักตบ บริเวณ
ห้วยวังนอง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วย หนองน้ำได้รับการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ๆ 

กองช่าง 

รวม 36 โครงการ   11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000    
 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอก
ดำเนินการสำรวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อดำเนินการสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและมี
บทบาทในการ
กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

2 จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ 
 

3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

3 จัดเวทีประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ระดับตำบล เพื่อ
ทบทวนหรือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการที่ได้จาก
การประชาคม 

ประชาชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

4 ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ/
การตรวจกระดาษคำตอบ  
ในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนใน
การออกข้อสอบ/ตรวจ
กระดาษคำตอบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าสอบ มีค่าตอบแทนในการ
ออกข้อสอบ/ตรวจ
กระดาษคำตอบ 

สำนักปลัด 

5 อบรมเสริมสร้างทักษะการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา
บทบาทหน้าทีก่ารมี
ส่วนร่วม 

หมู่ที่ 1-19 
200  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจบทบาทการมี
ส่วนร่วมบริการ
กิจการของ อปท. 

สำนักปลัด 

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1-19 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการ อปท. 

สำนักปลัด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการสำรวจ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้ง มีหน่วยงานภายนอก สำนักปลัด 
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ดำเนินการสำรวจติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ 

ติดตามการประเมิน 

8 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร , ส.อบต. พนกังาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ไร่
น้อยและการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร ,  
ส.อบต.  พนักงานสว่น
ตำบลและพนกังานจ้าง 

1 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

9 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
บุคลากร อบต. 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร 

นักเรียนในเขต  
อบต.ไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนทุน บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

10 จัดอบรมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน /จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วนตำบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
อบรม 

บุคลากรมีศักยภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

11 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่บุคลากร 

-เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานแกบุ่คลากร 

พนักงาน อบต. 
ไร่น้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนบุคลากร บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

12 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ 

-เพื่อเพิ่มขวัญและ
กำลังใจในการปฏบิัติ
หน้าที่ของพนักงาน 

1 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนเงิน พนักงานมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏบิัติ
หน้าที ่

สำนักปลัด 

13 จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
กฎหมาย 

-เพื่อเป็นการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นแก่
ผู้นำท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้นำทอ้งถิน่และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกับกฎหมาย
เบ้ืองต้น 

สำนักปลัด 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เพื่ออบรมพัฒนาเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

พนักงาน ได้รับการ
พัฒนาเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม

สำนักปลัด 
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อาเซียน 
15 โครงการจัดทำระบบงานสาร

บรรณอิเลคทรอนิกส์ 
  

เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 
 

ปีงบประมาณ 2561-
2565 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนหนังสือ
ในระบบงานสาร
บรรณ
อิเลคทรอนิกส์ 

การรับ-ส่ง การ
สืบค้นข้อมูลหนังสือ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

16 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ
พัฒนาสังคม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสำนึกใน
การพัฒนาสังคม 

2 ครั้ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสำนกึ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

17 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายได้ 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบแผนที่ภาษ ี ระบบแผนที่ภาษี
ได้รับการปรับปรุง 

กองคลัง 

18 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบบัญชี  
(e-LAAS) 

ระบบบัญชี (e-
LAAS) ได้รับการ
สนับนุน 

กองคลัง 

19 โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขต
ของ อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อจัดทำค่าพกิัดแนว
เขตของตำบลไร่น้อย 

 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ค่าพิกัดแนวเขต ตำบลไร่น้อยมีค่า
พิกัดแนวเขตที่
ชัดเจน 

สำนักงานปลัด 

20 โครงการ อบต.บริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ 
 

เพื่อออกใหบ้ริการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.ให้กับประชาชน
ในทุกหมู่บ้าน 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ 

สำนักงานปลัด 

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(ไมโครโฟน) สำหรับหอ้ง
ประชุม 

เพื่อให้มีไมโครโฟน
สำหรับใช้งาน 

10 ตัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ไมโครโฟน 

มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อใช้งาน 

สำนักงานปลัด 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการดูแลตรวจสอบและ 
วางระบบอินเตอร์เนต  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อดูแลตรวจสอบและ 
วางระบบอินเตอร์เนต  
อบต.ไร่น้อย ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

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

ระบบอินเตอร์เนตมี
ความสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน 

สำนักงานปลัด 

23 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ เพื่อให้มี(เก้าอี้ 1,000 ตัว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนเกา้อี ้ มีวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด 
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พลาสติก) เพื่อใช้ในกจิกรรม
ของ อบต. และกิจการสาธารณ
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 

พลาสติก) เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. 
และกิจการสาธารณ
ของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-19 

(เก้าอี้พลาสตกิ) 
สำหรับใช้ในกิจกรรม
ของ อบต. และ
กิจการสาธารณของ
หมู่บ้าน 

24 จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. และกิจการ 
สาธารณของหมู่บา้น หมู่ที ่1-
19 (เช่น วัสดุสำนกังาน, วัสดุ
งานบ้านงานครัว ,  ฯลฯ) 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. และกจิการสา
ธารณของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-19 

วัสดุครบครัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ วัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. 
และกิจการ 
สาธารณของหมู่บา้น 
หมู่ที่  
1-19 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้
ในส่วนราชการของ อบต. 
ไร่น้อย 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. และกจิการสา
ธารณของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-19 

วัสดุครบครัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

26 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง 
ของ.อบต.ไร่น้อย 

เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

วัสดุครบครัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวนวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสขุฯ 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
 
 

เพื่อเป็นค่าล้างอัดรูป 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกบั
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. 

วัสดุครบครัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

28 จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. และกิจการ 

เพื่อให้มีวัสดุต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ 

วัสดุครบครัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ วัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของ อบต. 

สำนักงานปลัด 
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สาธารณของหมู่บา้น หมู่ที ่1-
19 (เช่น เก้าอีพ้ลาสติก , วัสดุ
งานบ้านงานครัว , วัสดุ
สำนักงาน, ฯลฯ) 

อบต. และกจิการสา
ธารณของหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-19 

และกิจการ 
สาธารณของหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1-19 

29 ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ 
อบต.ไร่น้อย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น ค่าไฟฟ้า , ค่า
น้ำประปา , ค่า
โทรศัพท์ ค่าบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม 
ฯลฯ ,  

ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ค่าสาธารณูปโภค มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการชำระ
ค่าบริการ
สาธารณูปโภค 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศกึษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

กองสาธารณสขุฯ 
กองส่งเสรมิ
การเกษตร 

30 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนใน
เขต อบต.ไร่น้อย เพื่อไปรวม
กับหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสำรวจเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขต 
อบต. ไร่น้อย เพื่อไป
รวมกับหนว่ยการ
บริหารราชการสว่น
ท้องถิ่นอื่น 

หมู่ที่ 1-19 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนผู้มาแสดง
เจตนารมย ์

ประชาชนรู้และ
เข้าใจบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการ อปท. 

สำนักปลัด 

 
 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
ภายใน อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
พัฒนาระบบประ
สัมพันธ์ภายใน อบต.
เช่น พัฒนาระบบ
โทรศัพท์ ระบบเสียง
ตามสาย 

อบต.ไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การพัฒนาระบบ ระบบประชาสัมพันธ์
ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา 

สำนักปลัด 

32 ติดต้ัง จอ LED ประชาสัมพันธ ์
บริเวณหน้าที่ทำการ  
อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.ไร่น้อย 

1 จอ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนจอ LED มีจอ LED
ประชาสัมพันธ ์
กิจกรรม/ โครงการ 

สำนักปลัด 

33 ติดต้ังผ้าม่านสำหรับหอประชุม 
ห้องประชุม และห้องทำงาน 

เพื่อเป็นผ้าม่านบังแดด
สำหรับหอประชุม ห้อง

อบต.ไร่น้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนชุด
ผ้าม่าน 

มีวัสดุใช้บังแดด สำนักปลัด 
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อบต.ไร่น้อย ประชุม และหอ้ง
ทำงาน 

34 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
สำนักงานปลัด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
รถยนต์ส่วนกลาง 

1 คัน - 240,000 240,000 240,000 240,000 จำนวนรถยนต ์ มีรถยนต์ส่วนกลางใช้
ในการปฏิบัต ิ
ราชการ 

สำนักปลัด 

รวม 34 โครงการ   3,200,000 3,440,000 3,440,000 3,440,000 3,440,000    
 
5.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางกอง
การศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
รถยนต์ส่วนกลาง 

1 คัน - 240,000 240,000 240,000 240,000 จำนวนรถยนต ์ มีรถยนต์ส่วนกลางใช้
ในการปฏิบัต ิ
ราชการ 

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ    240,000 240,000 240,000 240,000    
 
 
 
 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางกอง
สวัสดิการสังคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
รถยนต์ส่วนกลาง 

1 คัน - 240,000 240,000 240,000 240,000 จำนวนรถยนต ์ มีรถยนต์ส่วนกลางใช้
ในการปฏิบัต ิ
ราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1 โครงการ    240,000 240,000 240,000 240,000    
 
5.4 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ บริเวณหน้าที่ทำการ 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
บริเวณหน้า อบต.ไร่
น้อย 

บริเวณหน้า อบต. 
ไร่น้อย 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ภูมิทัศน์ มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปลูกไม้ดอก ไม้
ประดับ บริเวณหน้า 
อบต.ไร่น้อย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 1 โครงการ    200,000 200,000 200,000 200,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 
 

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้น 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้ดูแลระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน
ได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ไฟฟ้าเบื้องต้น แก่ผู้นำชุมชน  
และประชาชนทัว่ไป 

เพื่อให้การบริการด้าน
ไฟฟ้าเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและทั่วถึง 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้นำชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
ไฟฟ้าเบื้องต้น 

กองช่าง 

 
3 

ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1-19 

เพื่อควบคุมการจราจร
ภายในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนปา้ย
สัญญาณจราจร 

ราษฎรได้รับความ
ปลอดภัยในการ

กองช่าง 
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 เดินทางช่วยลด
อุบัติเหตุ 

4 ติดต้ังป้ายชื่อถนนและ ชื่อซอย
ในเขตชุมชน หมู่ที่ 1-19 
 

เพื่อควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนปา้ยชือ่
ถนน ซอย 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางและค้นหา
ติดต่อได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน และป้ายบอกชื่อ
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1-19 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ทางเข้าหมู่บ้าน เป็น
ระเบียบและสวยงาม 

หมู่ที่ 1-19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำซุ้มประตู ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางและค้นหา
ติดต่อได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

6 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้างต่าง ๆ เพื่อใช้
ในกิจการของ อบต.ไรน่้อย เช่น 
ท่อน้ำ, ท่อประปา, มาตรวัดน้ำ,ขอ้
ต่อ ตลับเทป,ปูนซีเมนต์,เหล็ก,หนิ,
ทราย เครื่องมือช่างต่าง ๆ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างที่
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

 
7 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขต 
อบต.ไร่นอ้ย เชน่ สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างที่
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 
หมู่ที่ 1-19 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

8 จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมรถยนต์
ของทางราชการ  
อบต.ไร่นอ้ย เชน่ หน้ากากเชือ่ม , 
สว่าน ลวดเชือ่ม ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุก่อสร้างที่
ใช้ในกิจการของ อบต.
ไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้
งาน 

กองช่าง 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างอาคารหอ้งพัสดุกลาง -เพื่อมีอาคารจัดเก็บ
พัสดุกลาง สามารถ
จัดเก็บพัสดุ และ
ป้องกันการสูญหาย 

1  หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอาคาร -มีอาคารจัดเก็บ
พัสดุกลางของทาง 
อบต.  

กองช่าง 

10 ก่อสร้างอาคารสำนกังาน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ไร่น้อยหลังใหม่  

-เพื่อให้มีอาคาร
สำนักงานรองรับผู้มา
ใช้บริการ 

1 หลัง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาคาร
สำนักงาน 

มีอาคารสำนักงาน
รองรับผู้มาใช้
บริการได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรั้วรอบองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

-เพื่อให้ อบต. มีรั้ว
รอบเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

อบต.ไร่น้อย 5,000,000 5,000,000 - - - รั้วรอบ อบต. อบต.มี่ร้ัวรอบเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันผู้บุกรกุ 

กองช่าง 
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และป้องกันผู้บุกรกุ 
12 จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณ

พื้นที่ติดกับอบต.ไร่น้อย  
 

เพื่อรองรับการขยาย
อาคารสถานที่ 
สำนักงาน 

ที่ดินบริเวณรอบ  
อบต.ไร่น้อย 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ขนาดที่ดิน อบต.ไร่น้อย มีที่ดิน
ไว้รองรับการขยาย
อาคาร สำนกังาน 
สถานที่  

สำนักปลัด 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถมดิน) 
บริเวณที่ดินหลัง อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รองรับการขยาย
อาคารสถานที่ 
สำนักงาน 

ที่ดินบริเวณรอบ 
อบต.ไร่น้อย 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขนาดที่ดิน อบต.ไร่น้อย มีที่ดิน
ไว้รองรับการขยาย
อาคาร สำนกังาน 
สถานที่  

กองช่าง 

14 ก่อสร้างอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ ภายในที่ทำ
การ อบต. 

-เพื่อให้มีอาคาร
หอประชุม
เอนกประสงค์ภายในที่
ทำการอบต. สำหรับ
ใช้จัดกิจกรรม 

1 หลัง 5,000,000 5,000,000 - - - อาคาร
หอประชุม 

มีหอประชุมเพื่อใช้
จัดกิจกรรม และ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

15 โครงการจัดทำระบบ
ประชาสัมพันธก์ระจายเสียง 
ไร้สายภายในตำบลไร่น้อย  
หมู่ที่ 1-19 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการของ อบต. 
ไร่น้อย 

หมู่ที่ 1-19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จุดกระจายเสียง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.
ไร่น้อย 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต.ไร่น้อย 
ตามที่ อบต. กำหนด   

-เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชน 

อบต.ไร่น้อย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร
สำนักงาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การรับบริการ 

กองช่าง 

 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างห้องน้ำภายใน  
อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อมีห้องน้ำไว้รองรับ
การบริการประชาชน 

8 ห้อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนหอ้งน้ำ มีห้องน้ำไว้ใช้งาน กองช่าง 

18 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต ์
 
 

เพื่อให้มีสถานที่จอด
ของทางราชการ 

ภายใน อบต.ไร่น้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนโรงรถ มีโรงจอดรถของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุกน้ำ , รถดับเพลิง 
ฯลฯ 

เพื่อให้มีสถานที่จอด
ของทางราชการ 

2 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนโรงรถ มีโรงจอดรถของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเดิม เพื่อปรับปรุซ่อมแซม 5 ห้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหอ้งน้ำ ห้องน้ำใน อบต. กองช่าง 
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ภายใน อบต.ไร่น้อย งห้องน้ำใน อบต. 
ไร่น้อย 

ไร่น้อยได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน 

21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กบั
ประชาชนในการขออนุญาต
ปลูกสร้าง และขอใบอนุญาต
ต่าง ๆ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจ
ระบบและขั้นตอน
การปฏิบัต ิ

กองช่าง 

22 ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมตามที ่อบต.ไร่น้อย
กำหนด 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
หอประชุม อบต.ไร่น้อย 

1 แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จำนวนอาคาร อาคารหอประชุม
ได้รับการซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลานหินคลุก) 
ภายในที่ทำการ อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รองรับการขยายอาคาร
สถานที่ สำนกังาน 

อบต.ไร่น้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขนาดที่ดิน อบต.ไร่น้อย มีที่ดิน
ไว้รองรับการขยาย
อาคาร สำนกังาน  

กองช่าง 

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ไร่น้อย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศน์ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

อบต.ไร่น้อยได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
หอประชุม อบต.ไร่น้อย 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่น้อย 

อบต.ไร่น้อย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูมิทัศน์ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

บริเวณหอประชุม
ได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ 

กองช่าง 

 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ภายใน 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อมีลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ไว้จัด
กิจกรรม 

อบต.ไร่น้อย                    1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลาน
เอนกประสงค์ 

มีลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ไว้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

27 รื้อถอน โรงจอดรถเดิม 
บริเวณ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อรื้อถอนโรงจอดรถ โรงจอดรถเดิม 
ภายใน อบต.ไร่น้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงจอดรถ โรงจอดรถเดิมที่มี
การชำรุด ได้รับการ
รื้อถอน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายนำ้ รอบ
บริเวณ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ำรอบเวณ อบต. 
ไร่น้อย 

บริเวณรอบ อบต. 
ไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ำ การระบายน้ำภายใน 
อบต. 
ไหลเวียนดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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29 ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในที่
ทำการ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในที่ทำการ 
อบต. 
ไร่น้อย 

ถนน คสล.บริเวณที่ทำ
การ อบต.ไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล. ถนน คสล.ภายในที่
ทำการ อบต. 
ไร่น้อย ได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างหอถังประปา สำหรับ
ใช้เติมน้ำรถน้ำ และรถดับเพลิง 
พร้อมฐาน คสล. 

เพื่อให้มีหอถังประปา
สำหรับเติมน้ำ รถน้ำ
และรถดับเพลิง 

หอถังประปา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หอถังประปา มีหอถังประปาไว้
สำหรับเติมน้ำรถน้ำ 
และรถดับเพลิง 

กองช่าง 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
บำรุงรักษายานพาหนะ และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ  

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมบำรุงรักษา 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
ประแจปากตาย , 
ประแจ เบอร ์8-14 , 
หินเจียร์, ไฟเบอร์ตัด
เหล็ก ,ดอกสวา่น , ใบ
ตัดไฟเบอร์ ฯลฯ 

วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

กองช่าง 

32 จัดซื้อ/จัดหาชุดปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภยัสำหรับงาน
ไฟฟ้า 
 

เพื่อใช้เป็นชุดในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า 
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 

ชุดปฏิบัติงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนชุด
ปฏิบัติงาน 

มีชุดปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กองช่าง 

เพื่อปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องมือ 
กองช่าง 

อบต.ไร่น้อย - 250,000 250,000 250,000 250,000 ห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ 

มีห้องสำหรับเก็บ
เครื่องมือช่าง 

กองช่าง 

34 
 

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางกอง
ช่าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
รถยนต์ส่วนกลาง 

1 คัน - 240,000 240,000 240,000 240,000 จำนวนรถยนต ์ มีรถยนต์ส่วนกลาง
ใช้ในการปฏิบัต ิ
ราชการ 

กองช่าง 

รวม 34 โครงการ   46,350,000 46,840,000 36,840,000 36,840,000 36,840,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

30 โครงการ 
 
 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโครงการ ตอบสนอง
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

สำนักปลัด 
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รวม 1 รายการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาต ิ
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาต ิ

ปีงบประมาณ 2561-
2565 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนโครงการ ตอบสนอง
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

สำนักปลัด 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจรไปมา  

หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอบุัติเหตุ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

3 ค่าเบี้ยเล้ียงสำหรับผู้ปฏบิัติงาน
อันเป็นประโยชนแ์ก่ อบต. เช่น 
ปฏิบัติการจุดตรวจชว่งเทศกาล 
ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่น ปฏิบัติการจุด
ตรวจช่วงเทศกาล ฯลฯ 

ผู้ปฏิบัติงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอบุัติเหตุ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง 
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือนประจำตำบล 
ไร่น้อย (อปพร.)  

เพื่อเพิ่มเครือข่ายใน
การป้องกันภัยประจำ
ตำบล 
 

300 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนคน สมาชิก อปพร.ที่ได้รับ
การส่งเสริมป้องกัน
ภัยและเพิ่มศกัยภาพ 
ร้อยละ 2 ของ
ประชากรตาม
นโยบายของรัฐบาล 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ประจำตำบล (อปพร.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมี
ทักษะในการส่งเสริม
ป้องกันภัยและเพิ่ม
ศักยภาพ 

100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนคน อพปร.ตำบลไร่น้อย มี
ความพร้อมและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่

สำนักปลัด 

6 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์รักษาความ เพื่อมีศูนย์รักษาความ 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนแห่ง ตำบลไร่น้อยมีศูนย์ สำนักปลัด 
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ปลอดภัยรับแจ้งเหตุประจำ
ตำบล 
 

ปลอดภัยประจำตำบล รักษาความปลอดภยั
และแจ้งเหตุประจำ
ตำบล 

7 สนับสนุนโครงการไทยอาสา
ป้องกันชาติ  
 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ไทยอาสาปอ้งกันชาต ิ

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีอาสาสมัครไทย
อาสาป้องกันชาต ิ

สำนักปลัด 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก อปพร.ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นเร่งด่วน 

เพื่อสนับสนุนการ
ฝึกอบรมที่เป็น
ประโยชน์แก่สมาชิก 
อปพร. 

3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนคน ผู้ผ่านการอบรม
สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินภายใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

9 สนับสนุนการจัดซ้ือชุดอุปกรณ์
ตรวจสารเสพติด  

เพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจ
สารเสพติดใน สำหรับ
กลุ่มเสียงในตำบล 
ไร่น้อย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอปุกรณ์ มีชุดอุปกรณ์ตรวจสาร
เสพติดสำหรับกลุ่ม
เส่ียงในตำบล 

สำนักปลัด 

10 โครงการเตรียมความพร้อมรับ
เหตุสาธารณภยัในเขต อบต. 
ไร่น้อย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภยั 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงที แต่งต้ัง
สมาชิก อปพร.เข้าเวร
ตลอด 24 ชม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเหตุสา
ธารณภัย 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

สำนักปลัด 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ติดต้ังไฟกระพริบโซล่าเซล 
จำนวน 40 จุด ต่อป ี
 

เพื่อใช้เป็นสัญญาไฟ 
เพิ่มวิสัยทัศน์การ
มองเห็น ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ตำบลไร่น้อย 
40 จุด ต่อป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนไฟ
กระพริบ 

ใช้เป็นสัญญาไฟ เพิ่ม
วิสัยทัศน์การมองเห็น 
ลดปัญหาอุบัติเหต ุ

สำนักปลัด 

12 โครงการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น
สำหรับพนักงานสว่นตำบล 
และครูประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การอบรมเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

13 ตั้งงบประมาณกรณีฉุกเฉิน
จำเป็นเร่งด่วนในเหตุการณ์ที่ไม่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

เพื่อให้มีงบประมาณ
หากเกิดกรณีฉกุเฉิน 
เช่นสาธารณภัย 
อุทกภยั อัคคีภยั วาต
ภัย ฯลฯ 

ตำบลไร่น้อย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เหตุการณ์กรณี
ฉุกเฉิน 

มีงบประมาณหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน เช่นสา
ธารณภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภยั ฯลฯ 

สำนักปลัด 

14 ติดต้ังสัญญาไฟจราจร บริเวณ เพื่อใช้เป็นสัญญาณไฟ 1 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนไฟ ใช้เป็นสัญญาณไฟ กองช่าง 
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สามแยกทางเข้าบ้านนามึน หมู่
ที่ 4 บ้านยางลุ่ม 

จราจร ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ 

จราจร จราจร ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ 

15 ติดต้ังกระจกมองมุมตามสี่แยก 
ต่าง ๆ ในเขตตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ หมู่ที่ 1-19 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนจุดติดตั้ง ใช้เป็นกระจกมองมุม
เพื่อลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

16 ติดต้ังกล้องcctv กล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกันและระงับเหต ุ
 

เพื่อป้องกันและระงับ
เหต ุ
 

สำนักงาน อบต. 
หมู่ที่ 1-19 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนจุดที่
ติดต้ัง 

ป้องกันและระงับเหต ุ สำนักปลัด 

17 โครงการจัดเตรียมความพร้อม
ป้องกันไฟป่า 
 

เพื่อเตรียมระงับเหตุ
ป้องกันไฟป่า 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งที่
เกิดไฟป่า 

มีการเตรียมความ
พร้อมและอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

สำนักปลัด 

18 โครงการซักซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย และอพยพหนภีัย และ
บรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันระงับอัคคีภัย
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ปีงบประมาณ 2561-
2565 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเหตุสา
ธารณภัย 

มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย บรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 

 

 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จัดซื้อ/จัดหาวัสดอุุปกรณ์
สำหรับเป็นเครื่องมือในการตัด
ไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจรจาก
กรณีฉุกเฉิน เช่น ขวาน พร้า 
เล่ือยยนต์ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
สำหรับเป็นเครื่องมือใน
การตัดไม้ที่ล้มกีดขวาง
การจราจรจากกรณี
ฉุกเฉิน 

ปีงบประมาณ 2561 -
2565 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอปุกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
เป็นเครื่องมือในการ
ตัดไม้ที่ล้มกีดขวาง
การจราจรจากกรณี
ฉุกเฉิน 

สำนักปลัด 

20 จัดซื้อ/จัดหาวัสดอุุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้
สำหรับดับเพลิง เช่น 
ถังดับเพลิง , ลูกบอล
ดับเพลิง , น้ำยาโฟม
ดับเพลิง ฯลฯ  

ปีงบประมาณ 2561 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอปุกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
ดับเพลิง 

สำนักปลัด 

21 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุเครื่องแบบชุด 
อปพร.,ชุดปฏิบัติการภาคสนาม 
รองเท้านิรภัย ฯลฯ  

เพื่อให้มีวัสดุเครื่องแบบ
ชุด อปพร. , ชุด
ปฏิบัติการภาคสนาม 
รองเท้านิรภัย ฯลฯ 

ปีงบประมาณ 2561-
2565 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนชุด มีวัสดุเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

22 จัดซื้อ/จัดหาวัดสุเครื่องมือที่ใช้ เพื่อให้มีวัสดุเครื่องมือที่ ปีงบประมาณ 2561- 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอปุกรณ์ มีวัสดุเครื่องมือในการ สำนักปลัด 
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ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น กรวจจราจร , ไฟ
สปอร์ตไลท์ ,กระบองไฟ , ตู้ไฟ 
ฯลฯ 

ใช้ในงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
เช่น กรวจจราจร , ไฟ
สปอร์ตไลท์ ,กระบอง
ไฟ , ตู้ไฟ ฯลฯ 

2565 ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

23 ติดต้ังตู้ยามสายตรวจ หมู่ที่  
1-19 ตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อเป็นตู้ยามสายตรวจ หมู่ที่ 1-19 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนตูย้าม มีตู้ยามสายตรวจ 
สำหรับตำรวจชุมชน 

สำนักปลัด 

24 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม เช่น การรณรงค์ 
การตรวจปัสสาวะ การ
ประชาสัมพันธ ์การตั้งจุดสกัด
ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ อำเภอ 
ตำรวจ และอบต.ไร่น้อย ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมตาม
สถานศึกษา,อบต. และ
ประชาชนในเขต อบต.
ไร่น้อย  

อบต.ไร่น้อย 
สถานศึกษา  

และประชาชนในเขต 
อบต.ไร่น้อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด 

25 ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร และ
ป้ายบอกทางต่าง ๆ ในเขต
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อติดต้ังป้ายสัญญาณ
จราจร และป้ายบอก
ทางต่าง ๆ ป้องกัน 
และลดอุบัติเหต ุ

ป้ายสัญญาณจราจร
และป้ายบอกทางต่างๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนปา้ย
สัญญาณจราจร 

ช่วยลดและปอ้งกัน
อุบัติเหตุ 

สำนักงานปลัด 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 2563-
2565 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐ 

สำนักปลัด 

27 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 2562-
2565 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้ใช้บริการ 
 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐ 

สำนักปลัด 

28 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดตำบลไร่น้อย 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดใน
ตำบลไร่น้อย 

60 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ลดการเกิด
อาชญากรรมและการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดภายในตำบล 

สำนักปลัด 

29  โครงการจัดซ้ือชุดตรวจสาร
เสพติดสำหรับ อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจ
สารเสพติดใน  

1 ครั้ง - - 50,000 50,000 50,000 จำนวนอปุกรณ์ มีชุดอุปกรณ์ตรวจ
สารเสพติดสำหรับ 

สำนักปลัด 
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อบต.ไร่น้อย อบต.ไร่น้อย 
30 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจวัด

แอลกอฮอล์สำหรับ  
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นอุปกรณ์
ตรวจวัดแอลกอฮอล์
สำหรับใช้ใน  
อบต.ไร่น้อย 

1 ครั้ง - - 50,000 50,000 50,000 จำนวนอปุกรณ์ มีชุดอุปกรณ์ตรวจวัด
แอลกอฮอล์สำหรับใช้
ใน อบต.ไร่น้อย 

สำนักปลัด 

รวม 30 รายการ   5,750,000 5,800,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000    
  

6.3 แผนงานการศึกษา  

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย ์
(บ้านตำแย,บ้านยางเทิง-ยางลุ่ม  
บ้านไร่น้อย,วัดปา่กิตติญาณ
โสภณ) 

มีสถานที่อาคารในการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม 

4 แห่ง 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กทุกคนมี
อาคารเรียนที่
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

 
 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4 ศูนย ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
3 โครงการจัดแข่งขันกีฬา

ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสร้างกิจกรรมกีฬา
ให้กับศูนย์เด็กเล็กฯ  

 ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านพัฒนาการ
อย่างสมวยั 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ฯ 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ 
 

4 ศูนย ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมที่เข้ากลุ่ม
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

5 โครงการอบรมครู ผดด.เร่ือง
การรับรองการประเมิน
มาตรฐาน สมศ.ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เด็ก 

3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ครูได้รับการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

6 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของศูนย์

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กให้มี

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนแห่ง ครูได้รับการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
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พัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กตำบลไร่น้อย 
มีสถานที่อาคารในการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม 

1 แห่ง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนศูนย ์ มีอาคารเรียนเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

8 จ้างครูสอนภาษาอังกฤษใหก้ับ
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหก้ับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของครู และ
เจ้าหน้าที่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การการจัดการศึกษา 
 

4 ศูนย ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมที่เข้ากลุ่ม
บรรลุวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

11 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4 ศูนย ์

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรายหัว
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย ์

4 ศูนย ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน
รายหัว 

กองการศึกษา 

 
  

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับโรงเรียนในเขตตำบล 
ไร่น้อย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับโรงเรียนในเขต
ตำบลไร่น้อย 

5 โรงเรียน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จำนวนโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

13 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ของเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับโรงเรียนในเขตตำบล 
ไร่น้อย 

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ของเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับโรงเรียนในเขต
ตำบลไร่น้อย 

5 โรงเรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) 

กองการศึกษา 

14 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
4 ศูนย ์

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 
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15 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4 ศูนย ์

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4 ศูนย ์

4 ศูนย ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) 

กองการศึกษา 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 4 ศูนย ์ฯ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความเป็นอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านพัฒนาการ
อย่างสมวยั 

กองการศึกษา 

17 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก ่ค่า
ไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์  
ค่าอินเตอร์เนต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

4 ศูนย ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

กองการศึกษา 

18 จัดหาครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
เช่นโต๊ะ เก้าอี ้ ถังเก็บนำ้ , ตู้
เก็บของ พัดลม ฯลฯ  

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน 4 ศูนย ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน กองการศึกษา 

19 จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้สำหรับตัด
กระแสไฟฟ้าในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4 ศูนย ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีเครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าหากเกิด
ไฟรั่ว หรือไฟช๊อต 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

เพื่อให้เดก็ปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบรูณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย อารมณ ์
สังคม และสติปัญญา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวนสนาม
เด็กเล่น 

เด็กปฐมวยัมี
พัฒนาการสมบรูณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 ด้าน  

กองการศึกษา 

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
ได้รับการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 41,200 41,200 41,200 จำนวนแห่ง เด็กปฐมวัย ได้รับ
การสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 

กองการศึกษา 

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย 3 
ขวบขึ้นไปได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 41,200 41,200 41,200 จำนวนแห่ง เด็กปฐมวัย 3 ขวบ
ขึ้นไปได้รับการ
สนบัสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียน 

กองการศึกษา 

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ

เพื่อให้เด็กปฐมวัย 3 
ขวบขึ้นไปได้รับการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 

- - 41,200 41,200 41,200 จำนวนแห่ง เด็กปฐมวัย 3 ขวบ
ขึ้นไปได้รับการ

กองการศึกษา 
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สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

จำนวน 4 ศูนย ์ สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย 3 
ขวบขึ้นไปได้รับการ
สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 41,200 41,200 41,200 จำนวนแห่ง เด็กปฐมวัย 3 ขวบ
ขึ้นไปไดร้ับการ
สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กองการศึกษา 

25 อบรมให้ความรู้กับครูผู้ดูแล
เด็กเล็กและผู้ปกครอง ในการ
ป้องกันและลดความเส่ียงของ
การจมน้ำในเด็กปฐมวยั 

เพื่อป้องกันและลด
ความเส่ียงของการจม
จ้ำในเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 40,000 40,000 40,000 จำนวนแห่ง ครู และผู้ปกครอง 
ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันและลดความ
เส่ียงของการจมน้ำ
ในเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา  

26 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทาง
วิชาการระดับปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการและทักษะ
ด้านต่าง ๆ แก่เด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย 
จำนวน 4 ศูนย ์

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวนแห่ง เด็กปฐมวัย ได้รับ
การส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

27 โครงการเตรียมความพร้อมใน
การรับเสด็จ 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับเสด็จ
ในเขตพื้นที่ตำบล 
ไร่น้อย 

ปีงบประมาณ  
2561-2565 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งที่
รับเสด็จ 

อบต.ไร่น้อย มีการ
เตรียมการในการรับ
เสด็จอย่างสมพระ
เกียรต ิ

กองการศึกษา 

รวม 27 โครงการ   9,900,000 9,900,000 10,124,800 10,124,800 10,124,800    
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสานรักครอบครัวเพื่อ
ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมี
จิตสำนึกในการต่อตา้น
ยาเสพติด 

100  คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงปัญหายา
เสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดและสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง หมู่ที่ 1-19 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ไม่ให้เยาวชนในชุมชน
ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด 

2 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พักฟื้น
จากสิ่งเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้พักฟื้นจากสิ่งเสพติด 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง ผู้พักฟื้นจากสิ่งเสพติด
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 อุดหนุนศูนย์ยุตธิรรมชุมชน  
ตำบลไร่น้อย 

เพื่อสนับสนุนการ
เครือข่ายยุติธรรม

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 

การทำงานมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดี

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ชุมชนตำบลไร่น้อย ต่อชุมชน 
5 อุดหนุนอาสาสมัครคุมประพฤติ

ตำบลไร่น้อย 
เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
ตำบลไร่น้อย 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

อาสาสมัครคุม
ประพฤติได้รับการ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลไร่น้อย 
 

เพื่อเป็นกองทุน
สวัสดิการในชุมชน 

1 แห่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกองทุน ประชาชนได้รับ
สวัสดิการจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนฯ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 สนับสนุนศูนย์สภาองค์กร
ชุมชนภาคประชาชนตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 แห่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาองค์กร
ชุมชนฯ 

สภาองค์กรชุมชน
ได้รับการสนับสนุน 

สำนักงานปลัด 

8 โครงอุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดระดับจังหวัด  
 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวัง และเพื่อลด
ปัญหายาเสพติดใน
ระดับจังหวัด 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโครงการ เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงโทษภยั
ของยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดระดับอำเภอ  
 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวัง และเพื่อลด
ปัญหายาเสพติดใน
ระดับอำเภอ 

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้ง เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงโทษภยั
ของยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 9 โครงการ   900,000 900,000 900,000 900,000 900,000    
6.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการ
สาธารณสุขตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการทางสาธารสุข
ตามนโยบายประกัน
สุขภาพ ได้อย่างทั่วถึง 

20,000 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนใช้บริการ
สาธารณสุขตาม
นโยบายประกัน
สุขภาพมากขึ้น 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น / พื้นที ่
อบต.ไร่น้อย 

สมทบสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

หมู่ที่ 1-19 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชน ได้รับ
บริการตามระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการบริจาคโลหิตประจำปี  
 
 

เพื่อจัดกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้บริจาค
โลหิต 

ประชาชนในเขต
ตำบลไร่น้อย ได้ร่วม
บริจาคโลหิต 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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4 สนับสนุนกลุ่มโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วัน ตำบล 
ไร่น้อย 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
ตำบลไร่น้อย 

1 กุล่ม 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและมี
บทบาทในการกำหนด
แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 3 โครงการ   590,000 590,000 590,000 590,000 590,000    
 
  6.6 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

เพื่อสนองพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

ปีละ 2 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนโครงการ อบต.ไร่น้อย  
ได้สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

กองการศึกษา 
กองสงเสริม
การเกษตร 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 

  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้ง
แหล่งท่องเที่ยว 
 

-เพื่อเป็นป้าย
ประชาสัมพันธแ์จ้ง
แหล่งท่องเที่ยว 

10 ป้าย - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนปา้ย มีป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งแหล่งท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

2 จัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(social media) 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 ครั้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 

มีเว็บไซต์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สำนักปลัด 

3 โครงการประชาสัมพันธแ์หล่ง -เพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าชม มีเส่ือประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 
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ท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทย ุ
หรือ นิตยสาร 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว สื่อ ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษรองรับการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษรองรับ
การท่องเท่ียว 

2 รุ่น - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เยาวชน/ประชาชน
ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษรองรับ
การท่องเท่ียว 

สำนักปลัด 

5 จัดทำคู่มือการท่องเท่ียวด้วย
ตนเองในตำบลไร่น้อย 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก 

1,000  ชุด - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนคู่มือ แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การเผยแพร ่
 

สำนักปลัด 

6 จัดทำแผ่นพับ/วารสารเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยวภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก 

2,000  ชุด - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแผ่นพับ แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การเผยแพร ่
 

สำนักปลัด 

7 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของ อบต. ทุก 3 
เดือน 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของอบต. 

2,000 เล่ม - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนวารสาร อบต.ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักทั่วไป 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ด้านความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพดา้น
ความปลอดภยัและ
อำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

2 รุ่น - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

9 จัดการประกวดภาพถา่ย
ประทับใจตำบลไร่น้อย 
 

-เพื่อเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 ครั้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตตำบล 

สำนักปลัด 

10 จัดทำวีดีทัศน์แสดง
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
ของพื้นที่ 

-เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวของพื้นที ่

1 ครั้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้รับชม แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การเผยแพร ่
 

สำนักปลัด 

11 ประกวดคำขวัญประจำตำบล -เพื่อประชาสัมพันธ์ 1  คำขวัญ - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนคำขวัญ มีคำขวัญที่เป็น สำนักปลัด 
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ไร่น้อย 
 

ตำบลไร่น้อยให้เป็นที่
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 

เอกลักษณ์ของตำบล
เป็นสื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

12 จัดตั้งคณะกรรมการท่องเท่ียว
ชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว 

1  คณะ - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
คณะกรรมการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

สำนักปลัด 

13 
 

พัฒนายุวอาสาสมัครต้อนรับ
นักท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทกัษะ
ด้านบริการท่องเท่ียว 

 
50  คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
ยุวอาสาสมัคร 

เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะด้าน
การบริการท่องเท่ียวที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

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

  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยวังนอง 
ตอนท้าย บริเวณหมู่ที่ 11  
และหมู่ที่ 18 ตำบลไร่น้อย 

-เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ำให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

1 แห่ง 
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ำได้รับ
การพัฒนา
ปรับปรุงเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง  

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะ
โบสถ์ อาย ุ200 ป ี ณ วัดบ้าน
ตำแย  หมู่ที ่ 1 

-เพื่อปรับปรุงวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

1 แห่ง 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 โบสถ ์ โบราณสถานได้รับ
การบูรณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

3 พัฒนาวัดสระประสานสขุ  
หมู่ 2 บา้นนาเมือง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

-เพื่อปรับปรุงวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

1 แห่ง 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนวัด วัดได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนามึน  
บ้านนามึน หมู่ที่  10 

-เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้ำให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

1 แห่ง 
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองน้ำ แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การปรับปรุงให้มี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะ
โบสถ์ วัดเกา่ หมู่ที่ 4  
บ้านยางลุ่ม 

-เพื่อปรับปรุงและบูรณ 
ปูชนียสถาน 

1 แห่ง 
 

- - 100,000 100,000 - โบสถ ์ โบราณสถานได้รับ
การบูรณะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ   - 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,400,000    
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการน้ำริมทาง เพื่อก่อสร้างระบบ
จ่ายนำ้บาดาล
บริการน้ำดื่ม นำ้ใช้
ฟรีแก่ประชาชน 

ก่อสร้างระบบจา่ยน้ำบาดาล 
จำนวน 1 แห่ง บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย    
(ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   14,000,000 
(อุดหนุน) 

14,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนแห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์แก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค
บริโภค และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการข้า
ถึงแหล่งน้ำของ
ประชาชน 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากร 
น้ำบาดาล 
เขต 11 

2 โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
ระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือนำ้เค็ม 
ภายในตำบลไร่น้อย หมู่ที ่1-
19 

เพื่อลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภค 
และแก้ไขปัญหา
น้ำเค็ม ภายในเขต
ตำบลไร่น้อย 

ก่อสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อส่ง
น้ำระยะไกลภายในตำบล 
ไร่น้อย (ค่าก่อสร้างแห่งละ
ประมาณ 8,546,000 บาท ปี
ละ 8 แห่ง ตามแบบของกรม
ทรัพยากรนำ้บาดาล)  

   68,368,000 
(อุดหนุน) 

68,368,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนแห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์แก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค
บริโภค และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการข้า
ถึงแหล่งน้ำของ
ประชาชน 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากร 
น้ำบาดาล 
เขต 11 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



158 
   

 

158 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อความมั่นคงของชุมชน 
ภายในตำบลไร่น้อย หมู่ที ่ 
1-19 

เพื่อลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภค 

จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความ
มั่นคงของชุมชน ภายในตำบล
ไร่น้อย (ค่าก่อสร้างแห่งละ 
ประมาณ 2,000,0000 บาท 
ปีละ 5 แห่ง ตามแบบของกรม
ทรัพยากรนำ้บาดาล) 

   10,000,000 
(อุดหนุน) 

10,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนแห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์แก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค
บริโภค และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการข้า
ถึงแหล่งน้ำของ
ประชาชน 

กองช่าง/ 
กรม

ทรัพยากร 
น้ำบาดาล 
เขต 11 

4 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย และเขตพื้นที่
ตำบลไร่น้อย หมู่ที ่1-19 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการประปา
ส่วนภูมิภาค 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย และเขตพื้นที่
ตำบลไร่น้อย หมู่ที ่1-19 

   5,000,000 5,000,000 ระยะทางการ
ขยายเขต
ระบบประปา
ส่วนภูมิภาค 

ขยายเขตการ
ให้บริการระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

       97,368,000 97,368,000    
 

 
 
 
 
 
 


