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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 
 
 

 



 ค ำน ำ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจุบันมี
โครงการพัฒนาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
                              

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป     

   
งำนนโยบำยและแผน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยบง 

 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  การลดความเหล่ือมล้้า เพื่อยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่ ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  แบบ  ผ.02
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่   6    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง        

หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากศาลาประชาคม ถึงบา้นนายร่วม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ภมูโิคกรักษ ์ เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  8,155,500  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจากถนน สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นม. 2256 ถึงบา้นปา่รังงาม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 200  ม.  968,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากถนน นม.3165 ถึงบา้นนางบญุเรือน และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร   ทางการเกษตร
หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 500 ม.   235,800 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางบา้นซับพลู สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ไปบา้นโนนสะอาดเส้นบา้นนายฉ่้าจากไร่ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
นายสวงค์ ถึงบล็อกคอนเวิร์ส เกษตร  ทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กจิกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณ
วัตุประสงค์
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.   4,717,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

5 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเส้นบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร กองช่าง
นายโกเมน (รอบวัดบา้นซับพลู) และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. 2,797,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางคุ้ม สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร กองช่าง
นายสงกา จากบา้นนางส้าราญ จ้าป ี และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ถึงบา้นนายสงกา ชิดสูงเนนิ เกษตร  ทางการเกษตร

7 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. 2,797,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คุ้มนางสุนนัท ์จากบา้นนายเถิก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ถึงหนา้วัดบา้นหนองใหญ่ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 3,000 ม. 1,087,700  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ปากทางบา้นภผูาทอง ถึงบา้นไทยสงบ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 12 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  14,524,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
 ติกจากถนน นม.3165 ถึงสถานี

สะดวกในการสัญจร ไป-มา 
และขนส่งพชืผลทางการเกษตร

หนา 4 ซม. ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สะดวกในการสัญจร  ไป-
มา และขนส่งผลิต

ไฟฟา้ย่อยกงัหนัลม     ทางการเกษตร
หมู่ที่ 13 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  5,994,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายอารมณ์ ถึงคลองสอง และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร

กองช่าง

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 14 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.   2,225,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
แอสฟลัทติ์กจากวัดบา้นซับพลูนอ้ย และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ถึงส้านกัสงฆซั์บพลูนอ้ย เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.   7,262,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
12 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากสะพานฝายน้้าล้นบา้นซับไทร และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ถึงไร่เปลวทอง เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 17 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  6,675,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากบา้นนายสุวรรณ ถึงบริษทัราชสีมากรีน และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 18 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5 ม. ยาว 1,000 ม.  4,841,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
เส้นกลางหมู่บา้นจากทางเข้าหมู่บา้น และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ถึงคุ้มเขาโล้น เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  7,076,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

แยกศาลาประชาคม ถึงบา้นนางสิรี และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร    ทางการเกษตร

หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.   1,415,264 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
สามแยกไร่นายวิบรูณ์ ถึงบา้นนายค้า และขนส่งผลผลิตทางการ    เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

งบประมาณ
วัตุประสงค์

3

ที่ โครงการ/กจิกรรม



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 600  ม. 2,830,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา    ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
คุ้มนายประยูร และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร

 หมู่ที่ 20 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.   4,717,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
คุ้มนายประสพ จากถนน นม.2256 และขนส่งผลผลิตทางการ    เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ถึงบา้นนายประสพ เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 24 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6  ม. ยาว 200 ม.  1,087,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นางบา่ย ถึงบา้นนายเสริม และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 1       

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 4  ม. ยาว 1,000 ม.  2,558,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางสมจิตร์ เหง่ียมสูงเนนิ ถึงถนนลาดยาง สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

  เพิ่มขึ้น คมนาคม
21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หลังฝาย เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 4  ม. ยาว 150 ม.   383,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชลประทาน สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
  เพิ่มขึ้น คมนาคม

   
22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยหลัง เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 4  ม. ยาว 150 ม.   383,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โกดังนายเจริญ  บวัหลวงงาม สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
    เพิ่มขึ้น คมนาคม

  

4

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 2

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้นนาง เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม.   511,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ปราณี ถึงบา้นนายสาม สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

 เพิ่มขึ้น คมนาคม

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว 150 ม.   383,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางจันทนา ถึงบา้นนางปรานี สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 4
25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4 ม. ยาว 500 ม.  1,279,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

นายแสวง ถึงถนนกงัหนัลม สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ กองช่าง
  เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 5   
26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  300 ม.  767,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายส้าราญ ถึงอา่งเกบ็น้้าบา้นนอ้ยพฒันา สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
  เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 6
27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  100 ม.  255,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

นายสมชิด ถึงบา้นนายชัยรัตน์ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ กองช่าง
  เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 9       
28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม.    97,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยาง ถึงฝายล้ามะกรูด สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15  ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
   เพิ่มขึ้น คมนาคม

5
 

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  5  ม. ยาว  50 ม.  162,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายหลง ถึงบา้นนายอ้านวย สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม  หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

เพิ่มขึ้น คมนาคม
หมู่ที่ 12

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  3  ม. ยาว 120 ม.  24,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางส้ารอง ถึงถนนอา่งเกบ็น้้า สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

เพิ่มขึ้น คมนาคม
หมู่ที่ 13

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  200 ม.  511,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายสมหมาย ถึงบา้นนายวิโรจน์ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

 เพิ่มขึ้น คมนาคม
32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยหลังบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  200 ม.   511,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายบญุสืบ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
  เพิ่มขึ้น คมนาคม
   

หมู่ที่ 15

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  170 ม. 434,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นม. 2256 ถึงบา้นนางปทติตา สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

  เพิ่มขึ้น คมนาคม
   

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  150 ม.   383,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายอรรถพล ถึงบา้นนางภาศรี สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

    เพิ่มขึ้น คมนาคม

  
6

โครงการ/กจิกรรมที่ วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 15 เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง 4  ม. ยาว 300  ม.   767,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15  ม.     ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
นม. 3165 ถึงบา้นนายหนั  เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมทูี่ 18       

36 โครงการกอ่สร้าถนน คสล. คุ้มมอญี่ปุ่น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  5 ม. ยาว 200 ม.   650,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากสามแยกบา้นนายนยิมถึงบา้น สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
นายภคัพล   เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 22

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  5  ม. ยาว  300   ม.  975,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางพเยาว์ ถึงบา้นนายกวี สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
  เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 24       

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. คุ้มเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4 ม. ยาว 100  ม. 255,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สมบรูณ์จากบา้นนายสมพงษ์ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ
ถึงบา้นนายประภาส   เพิ่มขึ้น คมนาคม

หมู่ที่ 24 เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว 100 ม.   255,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็วในการ

นายแดง ถึงบา้นนางฝน   เพิ่มขึ้น คมนาคม
หมู่ที่ 25 เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว  500 ม..  1,279,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนมคีวามสะดวก กองช่าง

40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม
นม.3165 ถึงไร่นายฉัตร   เพิ่มขึ้น  

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความ กว้าง  4  ม. ยาว 800 ม.   2,046,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนมคีวามสะดวก กองช่าง
นม.3165 ถึงฝายน้้าล้นบา้นซับเจริญ สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม หนา 0.15 ม.  ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม

  เพิ่มขึ้น
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วัตุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรมที่



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลกุ

หมู่ที่ 1
42 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากส่ีแยก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว  1,050 ม.  580,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

ลานนางไหม ถึงไร่นายเข้ม สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร กองช่าง
และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

43 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4 ม. ยาว 50 ม.   27,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายวิชัย ศรียางนอก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

 และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 2  
44 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 1,000  ม.  686,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางจันทนา ถึงเขตติดต่อต้าบลหนิดาด สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 3
45 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 817,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสุนาค ถึงบา้นนางหวาน  แสนสี สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 300 ม.  247,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
46 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

นางบญุเรือน ถึงบา้นนายสุชาติ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร    ทางการเกษตร

  

ที่
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โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6  ม. ยาว 3,200   ม. 2,610,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกเส้นไร่ สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายหวน ยินดี จากบา้นซับพลู และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
 ถึงบา้นโนนสะอาด เกษตร ทางการเกษตร

48 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6 ม. ยาว 2,000 ม.   1,632,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายบาน ถึงถนนลาดยางไปบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

โนนสะอาด และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

49 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากแยก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม.ยาว 1,600 ม.  1,306,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไร่นายเผชิญ ถึงปา่ช้าเกา่ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ   686,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ  
50 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากหนา้วัด สะดวกในการสัญจร ไป-มา กว้าง  5  ม. ยาว  1,000 ม.  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร กองช่าง

บา้นซับยาง ถึงถนนกงัหนัลม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว 150 ม.  83,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายประทปี ถึงถนนลาดยางไปบา้น และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ไทยสงบ เกษตร ทางการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 13 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 1500 ม.  832,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายบญุเจือ ถึงบา้นนายชุม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร   ทางการเกษตร
หมู่ที่ 14 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 800  ม.  549,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ส้านกัสงฆซั์บพลูนอ้ย ถึงบา้น และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
นายประเสริฐ  กา้มสันเทยีะ เกษตร ทางการเกษตร

54 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4  ม. ยาว 2,000  ม.  1,109,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บา้นซับพลูนอ้ย ถึงหว้ยโปร่ง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
 เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 15 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.   168,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

55 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายสง่า ถึงลานมนันายสุวรรณ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

56 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.  207,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายคิด ถึงบา้นนางปฑิตา สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 18 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 150  ม.  83,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
57 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

นายหดื ถึงบา้นนางแปน้ และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร ทางการเกษตร
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วัตุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ/กจิกรรม



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 18 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 200  ม.  139,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

58 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากบา้นนายหดื ถึงปา่ชุมชน และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร ทางการเกษตร

หมทูี่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,500  ม.  1,225,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
59 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

บา้นนางหนเูล็ก ถึงเขตซับแหง้ และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร   ทางการเกษตร

หมู่ที่ 20 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว  350  ม.  196,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
60 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

นายวีระศักด์ิ ถึงเส้นโปร่งใหญ่ปา่รังงาม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

61 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว  800  ม. 549,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายประสพ ถึงถังประปา สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว 400 ม.  276,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

62 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายเหลา ถึงถนนกงัหนัลม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 23 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500  ม.   2,040,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากถนน สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นม. 3165 ถึงไร่นายสุชิต และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 23 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,500 ม.  2,040,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

64 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากถนน สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นม. 3165 ถึงไร่นายสนทิ และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

65 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000  ม.  1,632,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากแยกไร่นายตุ่ม ถึงถนนกงัหนัลมกนักลุ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 25

66 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว  500 ม.  279,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง  
จากไร่นางดาริน ถึงไร่นายจอย สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร   ทางการเกษตร

67 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4  ม. ยาว 1,000  ม.   556,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากสามแยกไร่นายรินทร์ ถึงไร่นายสมคัร สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ   เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร
68 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4  ม. ยาว 450  ม.  251,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากไร่นางบญุเลิศ ถึงไร่นายศักด์ิ สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร
69 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4  ม. ยาว 510  ม.  284,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากไร่นายฉัตร ถึงไร่นายสวิง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 โครงการก่อสร้างถนนดนิลกูรัง

หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 ม.  471,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
70 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

คุ้มปา่สนจากถนนคอนกรีต ถึงไร่ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

นายฉัตร มมืขุนทด เกษตร  ทางการเกษตร

71 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.  23,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายบญุชัย ถึงบา้นนายลิ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

72 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจากถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม.  377,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นม.2256 ถึง คุ้มบา้นนางแต๋ว  สุดใจ สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

 และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร   ทางการเกษตร

หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม.  966,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
สามแยกส่ีอา่ง ถึงสามแยกไปหนองแวง และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

74 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 3,000 ม.  966,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บล็อกคอนเวิร์สไร่นายล้อม เผือกจันทกึ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ถึงถนนกงัหนัลม และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6  ม. ยาว 1,200 ม. 457,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

75 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากคุ้มซับแหง้ ถึงบา้นโนนสะอาด และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
 เกษตร ทางการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม.   191,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากถนน คสล.บา้นนายบญุม ีถึงถนน สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

กงัหนัลม และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว 700 ม.   227,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
77 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากบา้นนายเถิก ถึงไร่นายประทปี ชัยสิทธิ์ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

78 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว  600 ม.   160,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบา้นนางบวัเรือน ถึงฝายใหญ่ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
ชลประทาน และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร   ทางการเกษตร
หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม.  570,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

79 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากบา้นหนิเพงิถึงถนนลาดยาง และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4  ม. ยาว 100  ม.  26,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
80 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากถนนลาดยางในหมู่บา้น ถึงบา้น และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
นางสมจิต เกษตร ทางการเกษตร

หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. 227,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
81 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากบา้นนางวราพร ถึงไร่นางสมพร และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร ทางการเกษตร

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 12 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว 300 ม.  79,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

82 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังจากนา สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายโอภาส ถึงไร่นางสุกญัญาพร้อมบล็อก และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

คอนเวิร์ส 2 ช่อง เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 13 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  4  ม. ยาว 300 ม. 79,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
83 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

จากคลองสอง ถึงไร่นายบญุสืบ และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5  ม. ยาว 600   ม.   198,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

84 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากถนน นม. 3165 ถึงไร่นายถวิล และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร   ทางการเกษตร
หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว 500 ม.  163,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

85 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง สะดวกในการสัญจร ไป-มา   ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
จากศาลาประชาคม  ถึงส้านกัสงฆ์ และขนส่งผลผลิตทางการ    เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
ปา่จันทร์กลอง เกษตร  ทางการเกษตร

 โครงการก่อสร้างถนนคันดนิ   
หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม.   553,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ

86 โครงการกอ่สร้างถนนคันดินจากหนา้วัด สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร กองช่าง  
บา้นศิลาร่วมสามคัคี ถึงถนนบา้นซับสนุ่น และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร
หมทูี่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6  ม. ยาว 1,500 ม. 328,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างถนนคันดินจากถนน สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นม. 4033 ถึงไร่นายสมบติั  สุขเดช และขนส่งผลผลิตทางการ  เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร

วัตุประสงค์
งบประมาณ

15

ที่ โครงการ/กจิกรรม



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 17 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6  ม. ยาว 800 ม.   176,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

88 โครงการกอ่สร้างถนนคันดินจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร
นายสุรพนัธ์ ถึงเขตบา้นทรัพย์สมบรูณ์ และขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น ไป-มา และขนส่งผลผลิต
หมู่ที่ 15 เกษตร ทางการเกษตร

 โครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.  618,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 1 สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  

89 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง และขนส่งผลผลิตทางการ     /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  

 จากซอยศาลตาปู่ ถึงหนา้บา้นครูละมลุ เกษตร       ทางการเกษตร  
หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.  2,781,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

90 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
ภายในหมู่บา้น และขนส่งผลผลิตทางการ      /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  

เกษตร      ทางการเกษตร  
91 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
92 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร

แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร

93 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากคุ้มซับยาง ถึงซับแหง้ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
16

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 9,682,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

94 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจาก สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
หนา้โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ และขนส่งผลผลิตทางการ   /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  
ถึงบา้นนางสุนยี์ นมสัศิลา เกษตร  ทางการเกษตร  

หมู่ที่ 9 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 1,139,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบา้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
หนิเพงิ ถึงบา้นวังไทรงาม และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  

เกษตร  ทางการเกษตร  

96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากหวัฝาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  266,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ล้ามะกรูด ถึงมอหนิเพงิ สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  

และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  
เกษตร  ทางการเกษตร  

หมู่ที่ 12 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
97 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร

แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร    ทางการเกษตร

หมู่ที่ 13 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 5,563,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
98 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร

จากบา้นไทยสงบ ถึงบา้นภผูาทอง และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร    ทางการเกษตร

หมู่ที่ 14 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
99 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร

แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต
เกษตร  ทางการเกษตร
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งบประมาณ
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 191,000  จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
หมู่บา้น และขนส่งผลผลิตทางการ   /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  

เกษตร  ทางการเกษตร  
หมู่ที่ 17 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 11,125,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

101 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม. มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
แอสฟลัทติ์กจากบา้นนายสัมพนัธ์ และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  
ถึงปากทางเข้าบา้นถ้้าเต่า เกษตร  ทางการเกษตร  

หมู่ที่ 20 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 74,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

102 โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน คุ้มประปา สะดวกในการสัญจร ไป-มา  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  
เกษตร  ทางการเกษตร  

103 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 1,452,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟทัล์ติกทางเข้าหมู่บา้นจากสะพาน สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร  
บล็อกคอนเวิร์ส ถึงสาลาประชาคม และขนส่งผลผลิตทางการ    /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต  

เกษตร   ทางการเกษตร  
หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

104 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร  ทางการเกษตร
หมู่ที่ 23 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  5,561,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

105 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไป-มา หนา 4 ซม.  มกีารปรับปรุง สะดวกในการสัญจร
แอสฟลัทติ์ก ถนน นม. 3165 และขนส่งผลผลิตทางการ  /ซ่อมแซม ไป-มา และขนส่งผลผลิต

เกษตร    ทางการเกษตร
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งบประมาณ
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

หมู่ที่ 24 เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ความยาว  500 ม.   500,000 จ้านวนทอ่ ไมเ่กดิน้้าทว่มขังใน กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า ในฤดูฝน  ระบายน้้าที่ หมู่บา้น
จากบา้นนางจิรภทัร์ ถึงบา้นนายแดง  กอ่สร้าง

 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า
(Box convert)/สะพาน

หมู่ที่ 6 เพื่อใหน้้้าระบายได้สะดวก ทอ่ระบายน้้าชนดิเหล่ียม   1,000,000 จ้านวนทอ่ ไมเ่กดิน้้าทว่มขังใน กองช่าง

107 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าชนดิเหล่ียม ประชาชนได้รับความ จ้านวน 3 ช่อง(ขนาดใหญ)่ ระบายน้้า หมู่บา้น
(Box convert) สะดวกในการสัญจร ที่กอ่สร้าง
จ้านวน 3 ช่อง(ขนาดใหญ)่ ใต้ชลประทาน  

หมู่ที่ 4       
108 โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามฝายน้้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ กว้าง 2.40 ม. ยาว 30  ม.  2,000,000 จ้านวนสะพาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนา้วัดบา้นศิลาร่วมสามคัคี เดินทางได้สะดวก  ที่กอ่สร้าง สะดวกในการเดินทาง 
หมู่ที่ 20

109 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าชนดิเหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม.  1,000,000 จ้านวนสะพาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(Box convert)ข้ามฝายน้้าล้นศาลตาปู่ เดินทางได้สะดวก ที่กอ่สร้าง สะดวกในการเดินทาง 

  

 
หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา    1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

110 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 15 ลบ.ม. พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค  
คุ้มนายวันแรก อย่างเพยีงพอ ครบชุด อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา 1,000,000  ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา
111 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 15 ลบ.ม. พร้อมอปุกร์ติดต้ัง ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค กองช่าง

คุ้มชลประทาน อย่างเพยีงพอ ครบชุด    อย่างเพยีงพอ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 2

112 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดทอ่เมนต์ใหญ่ขึ้นจากหมู่บา้น 500,000  ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

หมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค หนองกราดนอ้ย ถึงวัดบา้นหนอง   ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
 อย่างเพยีงพอ กราดนอ้ย ยาว 600  ม. อย่างเพยีงพอ

113 โครงการวางทอ่ PE ขนาด 8 นิ้ว จากอา่ง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ทอ่ PE ขนาด 8 นิ้ว  500,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

หว้ยปราสาท ถึงสระประปาหลังโรงเรียน ใช้ในการอปุโภค - บริโภค กว้าง 8 นิ้ว ยาว 2,000 ม. ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อย่างเพยีงพอ

114 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้้าพลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา โรงสูบน้้าพลังงานแสงอาทติย์  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

แสงอาทติย์ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นหนองกราดนอ้ย หมทูี่ 2 ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค  

อย่างเพยีงพอ  อย่างเพยีงพอ
หมู่ที่ 3

115 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา 500,000  ลดค่าใช้จ่ายด้าน ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

หมู่บา้น ไฟฟา้ บา้นปา่รังงาม หมทูี่ 3 พลังงานไฟฟา้ ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ

116 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าสะอาด ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบประปา  500,000 จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมนี้้าสะอาด กองช่าง

ประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นปา่รังงาม หมู่ที่ 3  กรองน้้าระบบ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค
ได้อย่างปลอดภยัทกุครัวเรือน  ประปาเพิ่มขึ้น ได้อย่างปลอดภยั

หมู่ที่ 4
117 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าสะอาด ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบประปา  500,000  จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมนี้้าสะอาด กองช่าง

ประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นศิลาร่วมสามคัคี หมู่ที่ 4  กรองน้้าระบบ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค
ได้อย่างปลอดภยัทกุครัวเรือน  ประปาเพิ่มขึ้น ได้อย่างปลอดภยั

หมู่ที่ 5
118 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา 1,000,000  ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

คุ้มนายบญุมา ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 15 ลบ.ม. พร้อม  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด   อย่างเพยีงพอ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 7

119 โครงกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ลึก 60  ม.  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

คุ้มซับแหง้ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 9
120 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ย้ายถังประปาพร้อมวางทอ่เมนต์ 500,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

หมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นหนิเพงิ หมู่ที่ 9  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อย่างเพยีงพอ

121 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟา้ ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา  500,000 ลดค่าใช้จ่าย ประชาชนมนี้้าสะอาด กองช่าง

หมู่บา้น คุ้มนายสุขสรรค์ พาแกว้ บา้นหนิเพงิ หมู่ที่ 9  ด้านพลังงาน ใช้ในการอปุโภค - บริโภค  
ไฟฟา้ และประหยัดค่าใช้จ่าย

หมู่ที่ 10
122 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา 1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

คุ้มหนองแจ้ง ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 15 ลบ.ม. พร้อม  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 บอ่  500,000 ประชาชนมแีหล่ง เเกษตรกรมนี้้าเพยีงพอ กองช่าง

123 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร ในการท้าการเกษตรได้อย่าง น้้าเพื่อการ ในการท้าการท้าการ

พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ เพยีงพอ เกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรได้ตลอดฤดู

หมู่ที่ 17 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

124 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 15 ลบ.ม. พร้อม  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
คุ้มนายสัมพนัธ์ หดัขุนทด อย่างเพยีงพอ อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด อย่างเพยีงพอ

หมทูี่ 20
125 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าสะอาด ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบประปา  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

ประปาหมู่บา้นคุ้มโปร่งใหญ่ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค คุ้มโปร่งใหญ่ บา้นโปร่งใหญ่  ประปาที่สะอาด ที่สะอาดในการอปุโภค-
ได้อย่างปลอดภยัทกุครัวเรือน หมู่ที่ 20     บริโภค อย่างเพยีงพอ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 20 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ซ่อมแซมถังประปาคุ้มหนองปรือ 500,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา

126 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค กองช่าง
คุ้มหนองปรือ อย่างเพยีงพอ    อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา วางระบบทอ่ประปาใหม่ 500,000  ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา
127 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นซับน้้าเย็น หมทูี่ 21 ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค กองช่าง

บา้นซับน้้าเย็น อย่างเพยีงพอ   อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่  22
128 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ลึก 60 ม.  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

บา้นมอสุวรรณ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค ขนาดความจุถังน้้าประปา   ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ 15 ลบ.ม. อย่างเพยีงพอ

 หมู่ที่  23
129 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดทอ่เมนต์ประปาใหญ่ขึ้น   1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นซับสนนุ หมู่ที่ 23 ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค
อย่างเพยีงพอ อย่างเพยีงพอ

หมู่ที่  23 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขุดเจาะบอ่บาดาล   500,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง
130 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลติดโรงน้้าด่ืม ใช้ในการอปุโภค - บริโภค บา้นซับสนนุ หมู่ที่ 23  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค

(ศาลาประชาคม) อย่างเพยีงพอ   อย่างเพยีงพอ
หมู่ที่  25

131 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าประปา ขนาดความจุถังน้้าประปา  1,000,000 ประชาชนมนี้้า ประชาชนมนี้้าประปา กองช่าง
บา้นซับเจริญ ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 12 ลบ.ม. พร้อม  ประปาใช้เพิ่มขึ้น ในการอปุโภค - บริโภค

อย่างเพยีงพอ อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด   อย่างเพยีงพอ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 โครงการก่อสร้าง/ตดิตั้ง/ขายเขตและ    

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว

หมุ่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่   500,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
132 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ข่าวสารและเหตุการณ์ ช้ารุดเสียหาย ที่ได้รับข้อมลู การประชาสัมพนัธ์

เสียงตามสาย ได้ทนัที ข่าวสาร ภายในหมู่บา้น
หมู่ที่ 12 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าว เสียงตามสายภายในหมู่บา้น    500,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

133 โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บา้น สารและเหตุการณ์ได้ทนัที บา้นเสาร์หา้ หมู่ที่ 12 ที่ได้รับข้อมลู การประชาสัมพนัธ์
จ้านวน 4 จุด ข่าวสาร ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 17 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู หอกระจายข่าวแบบไร้สาย  500,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข้อมลูข่าว กองช่าง
134 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง บา้นถ้้าเต่า หมู่ที่ 17 ที่ได้รับข้อมลู สารอย่างทั่วถึง

ภายในหมู่บา้น จ้านวน 6 จุด  ข่าวสาร  
หมู่ที่ 20      จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข้อมลูข่าว  

135 โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าวแบบเสียง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู หอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย  500,000 ที่ได้รับข้อมลู สารอย่างทั่วถึง กองช่าง
ตามสายภายในหมู่บา้น ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง บา้นโปร่งใหญ่ หมทูี่ 20 ข่าวสาร

หมทูี่ 22 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข้อมลูข่าว กองช่าง
136 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู หอกระจายข่าวแบบไร้สาย  500,000 ที่ได้รับข้อมลู สารอย่างทั่วถึง

และเสียงตามสายภายในหมู่บา้น ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และเสียงตามสาย หมู่ที่ 22  ข่าวสาร  
หมู่ที่ 23 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าว ติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 500,000 จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับข้อมลูข่าว กองช่าง

137 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย สารและเหตุการณ์ได้ทนัที บา้นซับสนนุ หมทูี่ 23 ที่ได้รับข้อมลู สารอย่างทั่วถึง
ภายในหมู่บา้น    ข่าวสาร  

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์   

หมู่ที่ 2
138 โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน ขนาดกว้าง 15 ม.   100,000 จ้านวนลาน ประชาชนมลีานเอนกประ- กองช่าง

ข้างศาลาประชาคมบา้นหนองกราดนอ้ย เอนกประสงค์ไว้จัดกจิกรรม ยาว 20 ม. เอนกประสงค์ สงค์ไว้จัดกจิกรรม
หมู่ที่ 2 ที่เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

139 โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน ขนาดกว้าง 15 ม.   100,000 จ้านวนลาน ประชาชนมลีานเอนกประ- กองช่าง
ข้างศาลาประชาคมบา้นศิลาร่วมสามคัคี เอนกประสงค์ไว้จัดกจิกรรม ยาว 20 ม. เอนกประสงค์ สงค์ไว้จัดกจิกรรม
หมู่ที่ 4 ที่เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 6 เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน ขนาดกว้าง 10 ม.  50,000 จ้านวนลาน ประชาชนมลีานเอนกประ- กองช่าง
140 โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เอนกประสงค์ไว้จัดกจิกรรม ยาว 15 ม. เอนกประสงค์ สงค์ไว้จัดกจิกรรม

หนา้วัดบา้นซับพลู หมู่ที่ 6 ที่เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน ขนาดกว้าง 9 ม.   100,000 จ้านวนลาน ประชาชนมลีานเอนกประ- กองช่าง
141 โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เอนกประสงค์ไว้จัดกจิกรรม ยาว 15 ม. เอนกประสงค์ สงค์ไว้จัดกจิกรรม

ข้างศาลาประชาคมบา้นซับยาง หมู่ที่ 7 ที่เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 23 เพื่อใหป้ระชาชนมลีาน ขนาดกว้าง 10 ม.   70,000 จ้านวนลาน ประชาชนมลีานเอนกประ- กองช่าง
142 โครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เอนกประสงค์ไว้จัดกจิกรรม ยาว 20 ม. เอนกประสงค์ สงค์ไว้จัดกจิกรรม

ข้างศาลาประชาคมบา้นซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ที่เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 1
143 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์คุ้ม

ศาลตาปู่
เพื่อใหป้ระชาชนมศีาลา
อเนกประสงค์ท้ากจิกรรมต่างๆ

ศาลาเอนกประสงค์บา้นหว้ยบง 
หมทูี่ 1 500,000

กองช่าง

หมทูี่ 21 เพื่อเปน็สถานที่ในการจัด ศาลาประชาคมบา้น 500,000 จ้านวนคร้ังที่ ประชาชนมสีถานที่ในการ กองช่าง
144 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ประชุมหรือการจัดกจิกรรม ซับน้้าเย็น หมทูี่ 21 ด้าเนนิการ จัดประชุมและจัดกจิกรรม

บา้นซับน้้าเย็น หมู่ที่ 21 ต่างๆ ของหมู่บา้น ต่าง ของหมู่บา้น
หมทูี่ 23

145 โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม เพื่อเปน็สถานที่ในการจัด ศาลาประชาคมบา้น  1,000,000 จ้านวนศาลา ประชาชนมสีถานที่ในการ กองช่าง
บา้นซับสนุ่น หมู่ที่ 23 ประชุมหรือการจัดกจิกรรม ซับสนนุ หมู่ที่ 23 ประชาคมที่เพิ่มขึ้นจัดประชุมและจัดกจิกรรม

ต่างๆ ของหมู่บา้น ต่าง ของหมู่บา้น
รวม 145 โครงการ - - 97,761,200 127,636,064 - - -
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 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาเอนกประสงค์



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอด การ์ดเลน 500,000 จ้านวนการ์ดเลน ประชาชนปลอดภยั กองช่าง

1 โครงการกอ่สร้างการ์ดเลน ภยัในการจราจร บา้นหนองใหญ่ หมทูี่ 8 ที่เพิ่มขึ้น ในการจราจรและลด
บล็อกคอนเวิร์สข้ามคลองศาลตาปู่ อบุติัเหตุ

 โครงการตดิตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างพลงังาน
แสงอาทติย์/ไฟฟ้าสอ่งสว่างพร้อมสายดบั

หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 200,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์   ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ จ้านวน 10 จุด ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นหนองกราดนอ้ย หมู่ที่ 2 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 10 จุด ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง  ประชาชน

หมู่ที่ 3 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  500,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
3 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์  ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นปา่รังงาม หมู่ที่ 3   กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
-จากถนน นม.2256 ถึงหมู่บา้น ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
-ภายในหมู่บา้น อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง ประชาชน

หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  60,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์   ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ จ้านวน 3 จุด ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นศิลาร่วมสามคัคี หมู่ที่ 4 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
 ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 3 จุด  ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
 อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง ประชาชน

หมู่ที่ 5 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 40,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
5 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์   ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ ซอยข้าง ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นนอ้ยพฒันา หมู่ที่ 5  กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
วัดบา้นนอ้ยพฒันาจ้านวน 2 จุด ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 2 จุด  ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน

อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง   ประชาชน
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 60,000  ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์  ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม
แบบพลังงานแสงอาทติย์ จ้านวน 3 จุด ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นวังผาแดง หมทูี่ 11 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก  

ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 3 จุด ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง  ประชาชน  

หมู่ที่ 13 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 200,000  ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
7 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์  ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ภายในหมู่บา้น ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นไทยสงบ หมู่ที่ 13 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก  
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง  ประชาชน  

หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  100,000  ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
8 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์ ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ จ้านวน 5 จุด ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นวับไทร หมู่ที่ 16 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 5 จุด ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง  ประชาชน  

หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
9 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม แบบพลังงานแสงอาทติย์ ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

แบบพลังงานแสงอาทติย์ จ้านวน 10 จุด ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 19 กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ จ้านวน 10 จุด ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง ประชาชน

10 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายเขตสายไฟฟา้เฉพาะ  60,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
พร้อมสายดับ จ้านวน 3 จุด สะดวกในการสัญจร ในยาม โคมสาธารณะพร้อมสายดับ  ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย และชุดโคมฟลูออเรสเซนต์  กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ รวมขาพร้อมติดต้ัง   ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
อบุติัหตุในบริเวณจุดเส่ียง   ประชาชน
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 20  

11 โครงการติต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้เพิ่มภายใน เพื่อใหป้ระประชาชนมไีฟฟา้ ติดต้ังหมอ้แปรงไฟฟา้เพิ่ม 500,000  จ้านวนหมอ้ ประประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
หมู่บา้น ใช้เพยีงพอกบัความต้องการ ภายในหมู่บา้น แปรงไฟฟา้ เพยีงพอกบัความต้องการ

เพิ่มขึ้น ทคุรัวเรือน

หมู่ที่ 22  ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั
12 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม โคมสาธารณะพร้อมสายดับ 120,000 ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม กองช่าง

 พร้อมสายดับ จ้านวน 12 จุด สะดวกในการสัญจร ในยาม และชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย รวมขาพร้อมติดต้ัง ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ    ประชาชน  

หมู่ที่ 24 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม โคมไฟสาธารณะพร้อมสายดับ  220,000 ลดพื้นที่เส่ียงและ ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
13 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ สะดวกในการสัญจร ในยาม และชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ปญัหาอาชญา ในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม

พร้อมสายดับและไฟฟา้ส่องสว่าง ค้่าคืน และปอ้งกนัอนัตราย รวมขาพร้อมติดต้ังและโคมไฟ  กรรมและอ้านวย ทั้งได้รับความสะดวก
สาธารณะแบบพลังงานแสงอาทติย์ ในชีวิตและทรัพย์สินการเกดิ แบบพลังงานแสงอาทติย์  ความสะดวกแก่ ในการเดินทางยามค้่าคืน
ทั้งสามคุ้ม จ้านวน 11 จุด  ประชาชน

 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
หมู่ที่ 2    

14 โครงการขายเขตไฟฟา้แรงต้่า 3 จุด เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้    800,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

-จากบา้นนายสมคาดถึงบา้นนายใจ ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน จุดที่ 1 ยาว 100  ม.  ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน

-จากบา้นนางจันทนาถึงบา้นนายวีระศักด์ิ จุดที่ 2 ยาว 150  ม.    

-จากบา้นนายใจถึงบา้นนายนอ้ย จุดที่ 3 ยาว 80  ม.    

หมู่ที่ 3    

15 โครงการขายายเขตไฟฟา้แรงต้่า 2 จุด เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้   500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ครบ กองช่าง

-จากบา้นนางจันทร์หอม ถึงศาลตาปู่ ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน จุดที่ 1 ยาว 200 ม.  ที่ได้รับประโยชน์ ทกุครัวเรือน
-จากบา้นนางบษุยา ถึงวัดปา่โพฌงโค จุดที่ 2 ยาว 200 ม.   
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งบประมาณ
ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4       

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากถนน เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 200 ม. 500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
กลางบา้น ถึงบา้นนายแสวง ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน   ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน

หมู่ที่ 8 500,000     
17 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 100 ม.  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

นายสมพงษ ์พดูคล่อง ถึงบา้นนายณัฐพล ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน  
คัมภริานนท์   

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 150 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
ผู้ช่วยฯ แมว ถึงบา้นนายกล้า หอกขุนทด ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 200 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
นายทวี ถึงบา้นนางเสง่ียม ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
 

20 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมไฟ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 700 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
ส่องสว่างสาธารณะคุ้มนายสงกา ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
(จากบา้นนางส้าราญ ถึงบา้นนายสงกา) ประชาชนมคีวามสดวกในการ  ประชาชนมคีวามสะดวก

สัญจรยามค้่าคืน ในการสัญจรยามค้่าคืน
21 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมไฟส่อง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 700 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สว่างสาธารณะจากบา้นนายอ้านาจ ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน  ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
นามบตุร ถึงบา้นนาสมศักด์ิ สินขุนทด ประชาชนมคีวามสดวกในการ  ประชาชนมคีวามสะดวก

สัญจรยามค้่าคืน ในการสัญจรยามค้่าคืน
22 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมไฟส่อง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 300 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สว่างสาธารณะจากสถานอีนามยั ถึงบา้น ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน  ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
นายสุภาพ  พดูคล่อง ประชาชนมคีวามสดวกในการ   ประชาชนมคีวามสะดวก

สัญจรยามค้่าคืน   ในการสัญจรยามค้่าคืน

28

โครงการ/กจิกรรมที่ วัตุประสงค์
งบประมาณ



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ  ผ.02
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 300  ม.  500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากบา้น ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
นายบณัฑิต ถึงบา้นนางศิลา  

หมู่ที่ 14  

24 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 800 ม.  500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
จากส้านกัสงฆ ์ถึงบา้นนายประเสริฐ ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
กา้มสันเทยีะ  

หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 170 ม.   500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

25 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากถนน ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
นม. 4033 ถึงบา้นนางสากล  

หมู่ที่ 19
26 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 150  ม. 500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

นางนอ้ม ถึงบา้นนายสุพล ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
27 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจาก เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 800  ม.  500,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สามแยกไร่นางเนี่อง ถึงส้านกัสงฆ์ ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
โนนสะอาด

หมู่ที่ 21
28 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ ยาว 200  ม.  500,000  จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

จากบา้นนายสมเกยีรติ ถึงบา้นนายสุเมธ ใช้เพยีงพทิกุครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
หมู่ที่ 23

29 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้    1,000,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง
จ้านวน 2 จุด ใช้เพยีงพอทกุครัวเรือน   ที่ได้รับประโยชน์ ครบทกุครัวเรือน
-จากบา้นนายเซ้ียง ถึงบา้นนายอาทร จุดที่ 1 ยาว 1,000 ม.    
-จากถนน นม. 3165 ถึงไร่นางไพจิตร จุดที่ 2 ยาว 1,500 ม.   

รวม 29 โครงการ - - 4,480,000 7,080,000 - - -

29

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
งบประมาณ



2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยั่งยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้/

ก่อสร้างคันกั นน ้า       
หมู่ที่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 จุด  2,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าใช้เพยีงพอ กองช่าง

1 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นคุ้มสวนปา่ ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร และอปุโภค
และการอปุโภค บริโภค บริโภค

หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม.    2,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าใช้เพยีงพอ กองช่าง
2 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นทา่สีหลอด ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร และอปุโภค

 และการอปุโภค บริโภค บริโภค
หมู่ที่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 30 ม. ยาว 40 ม.   2,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าใช้เพยีงพอ

3 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร และอปุโภค กองช่าง

คุ้มสามแยกบา้นนายสุรชัย และการอปุโภค บริโภค  บริโภค
 

หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า จ้านวน 2 จุด  500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าใช้เพยีงพอ
4 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น 2 จุด ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร และอปุโภค กองช่าง

-จุดบา้นนางบวัเรือน และการอปุโภค บริโภค  บริโภค
-จุดบา้น อบต.สุนนัท ์ถึงวัด
หนองใหญ่

โครงการ/กจิกรรม

30

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิครั งที่ 1

องค์การบริหารสว่นต้าบลหว้ยบง

วัตุประสงค์

ส้าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด้าเนินการเอง



2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยั่งยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า บา้นวังผาแดง หมทูี่ 11 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าใช้เพยีงพอ

5 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้น ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ ในการเกษตร และอปุโภค กองช่าง
บา้นวังผาแดง และการอปุโภค บริโภค  บริโภค

หมู่ที่ 16 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 6 ม. ยาว 18 ม. 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าแหล่งน้้า

6 โครงการซ่อมแซมฝายน้้าล้นคลอง ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ ใช้เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
ล้ามะกรูดคุ้มนายนาค และการอปุโภค บริโภค   และการอปุโภค บริโภค

7 โครงการซ่อมแซมฝายชลอน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. 500,000  จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าแหล่งน้้า
จากไร่นายอรุณ ถึงไร่นายต้อย ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ ใช้เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง

และการอปุโภค บริโภค   และการอปุโภค บริโภค

หมู่ที่ 18 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. 2,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมนี้้าแหล่งน้้า

8 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ ใช้เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
คลองล้ามะกรูดคุ้มเขาโล้น และการอปุโภค บริโภค   และการอปุโภค บริโภค

หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 8  ม. ยาว 10  ม.   2,000,000 จ้านวนฝาย ประชาชนมนี้้าแหล่งน้้า

9 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่กอ่สร้าง ใช้เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
คุ้มนางสิรี และการอปุโภค บริโภค  และการอปุโภค บริโภค

หมู่ที่ 22
10 โครงการปรับปรุงฝายน้้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า  ฝายน้้าล้นมขีนาดสูงขึ้น   500,000 จ้านวนฝาย ประชาชนมนี้้าแหล่งน้้า

บา้นมอสุวรรณ (ปรับใหสู้งขึ้น) ใช้เพยีงพอในการเกษตร บา้นมอสุวรรณ หมทูี่ 22  ที่ปรับปรุง ใช้เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
และการอปุโภค บริโภค   และการอปุโภค บริโภค

งบประมาณ
โครงการ/กจิกรรมที่
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วัตุประสงค์



2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยั่งยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการขดุลอกแหลง่น ้า

 หมู่ที่ 1 เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 บอ่   1,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง
11 โครงการขุดลอกบอ่ชลประทาน ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร

 และการอปุโภค บริโภค  และการอปุโภค บริโภค
หมู่ที่ 8 เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 สระ 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้

12 โครงการขุดลอกสระหลังวัดหนองใหญ่ ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
และการอปุโภค บริโภค และการอปุโภค บริโภค

13 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 สระ 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้
คุ้มบา้นนายอานนท์ ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง

และการอปุโภค บริโภค และการอปุโภค บริโภค
14 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้้า เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า เนื้อที่ 30 ไร่  500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้

บา้นหนองใหญ่ ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร กองช่าง
และการอปุโภค บริโภค และการอปุโภค บริโภค

หมู่ที่ 10 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า จ้านวน 1 สระ  500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง

15 โครงการขุดลอกสระคุ้มหนองแจ้ง ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร
 และการอปุโภค บริโภค  และการอปุโภค บริโภค

16 โครงการขุดลอกสระอา่งน้้าผ้ึง เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม.   500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง
ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค  และการอปุโภค บริโภค

หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 100 ม. ยาว 100 ม. 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง
17 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน ใช้เพยีงพอในการเกษตร   ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร

บา้นวังผาแดง และการอปุโภค บริโภค  และการอปุโภค บริโภค
หมู่ที่ 15 เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 30 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง

18 โครงการขุดลอกคลองจากสะพาน ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร
หนา้ศูนย์เด็กเล็ก ถึงถนน นม. 2256 และการอปุโภค บริโภค และการอปุโภค บริโภค

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตุประสงค์
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งบประมาณ



2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยั่งยนื  แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 19

19 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้้า กว้าง 15 ม. ยาว  400  ม. 500,000 จ้านวนเกษตรกร ประชาชนมแีหล่งน้้าใช้ กองช่าง
คุ้มนางสิรี ใช้เพยีงพอในการเกษตร  ที่ได้รับประโยชน์ เพยีงพอในการเกษตร

และการอปุโภค บริโภค และการอปุโภค บริโภค
หมู่ที่ 22 เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า กว้าง 25 ม. ยาว 600 ม.  500,000 จ้านวนเกษตรกร ช่วยบรรเทาปญัหาภยัแล้ง

20 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ ใช้เพยีงพอในการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ ได้ในระดับหนึ่ง กองช่าง
คุ้มนายวิชิต และการอปุโภค บริโภค  

21 หมู่ที่ 25 เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า กว้าง 15  ม. ยาว 300  ม. 500,000 จ้านวนเกษตรกร ช่วยบรรเทาปญัหาภยัแล้ง กองช่าง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ ใช้เพยีงพอในการเกษตร    ที่ได้รับประโยชน์ ได้ในระดับหนึ่ง
บา้นซับเจริญ และการอปุโภค บริโภค   

22 โครงการขุดลอกบอ่สาธารณะ เพื่อใหช้าวบา้นมแีหล่งน้้า 500,000  จ้านวนเกษตรกร ช่วยบรรเทาปญัหาภยัแล้ง กองช่าง
บา้นซับเจริญ ใช้เพยีงพอในการเกษตร กว้าง 15  ม. ยาว 30  ม.  ที่ได้รับประโยชน์ ได้ในระดับหนึ่ง

และการอปุโภค บริโภค ลึก 4 ม.   

รวม 22 โครงการ    9,500,000 11,000,000
 
  

โครงการ/กจิกรรม
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วัตุประสงค์
งบประมาณ

ที่



 

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แบบ  ผ.02
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการส่งเสริมอาชีพ

หมูที ่3  
1 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพือ่สร้างอาชีพและสร้าง กลุ่มอาชีพบา้นปา่รังงาม 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพและมี ส านักงานปลัด

และกลุ่มอาชีพบา้นปา่รังงาม รายได้ใหแ้ก่ประชาชน หมูท่ี ่3   ทีเ่พิม่ขึ้น รายได้เพิม่ขึ้น กองสวัสดิการฯ
หมูท่ี ่8

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่สร้างอาชีพและสร้าง กลุ่มอาชีพบา้นหนองใหญ่ 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพและมี ส านักงานปลัด
บา้นหนองใหญ่ รายได้ใหแ้ก่ประชาชน หมูที ่8 ทีเ่พิม่ขึ้น รายได้เพิม่ขึ้น กองสวัสดิการฯ

หมูที ่10
3 โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เพือ่สร้างอาชีพและสร้าง กลุ่มอาชีพบา้นภผูาทอง  50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพและมี ส านักงานปลัด

ปลูกไผ่หวานบา้นภผูาทอง รายได้ใหแ้ก่ประชาชน หมูที ่10 ทีเ่พิม่ขึ้น รายได้เพิม่ขึ้น กองสวัสดิการฯ
หมูท่ี ่20

4  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่สร้างอาชีพและสร้าง กลุ่มอาชีพบา้นโปร่งใหญ่  50,000 50,000 จ านวนกลุมอาชีพ ประชาชนมีอาชีพและมี ส านักงานปลัด
บา้นโปร่งใหญ่ รายได้ใหแ้ก่ประชาชน หมูท่ี ่20 ทีเ่พิม่ขึ้น รายได้เพิม่ขึ้น กองสวัสดิการฯ

 หมูท่ี ่22 เพือ่สร้างอาชีพและสร้าง กลุ่มอาชีพบา้นมอสุวรรณ    50,000 50,000 จ านวนกลุมอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิม่ ส านักงานปลัด
5 โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ รายได้ใหแ้ก่ประชาชน หมูท่ี ่22 ทีเ่พิม่ขึ้น ขึ้นจากการประกอบ กองสวัสดิการฯ

เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ  อาชีพเสริม
รวม 5 โครงการ - - - - - 250,000   250,000  - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  / ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมิติ เพือ่ปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด   : ยุทธศาสตร์ที่  2 การลดความเหล่ือมล้้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่    ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แบบ  ผ.02
4.2  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 19

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก เพื่อให้เด็กเล็กได้ท้ากิจกรรม เคร่ืองเล่นเด็ก    200,000  จ้านวนเคร่ือง เพิ่มทักษะพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
บ้านโนนสะอาด ร่วมกันและเป็นการเพิ่มทักษะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19  เล่นเด็กที่เพิ่มขึ้น ทางด้านร่างกายให้
 การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน เหมาะสมกับวัย

 
รวม 1 โครงการ - - - - - 200,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แบบ  ผ.02
4.3  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้า เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น้าด้าน ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ    10,000      10,000       มีแผนพัฒนาด้าน ประชาชนในต้าบลมี กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านด้านสุขภาพและการ สุขภาพและการสาธารณสุข ผู้น้าด้านสุขภาพและการ สุขภาพและการ สุขภาพและการ
สาธารณสุขในต้าบล ในต้าบล สาธารณสุขในต้าบล สาธารณสุขในชุมชน สาธารณสุขที่ดี

ห้วยบง  
2 โครงการยกร่างข้อบัญญัติองค์การ เพื่อบังคับใช้ข้อบัญญัติฯ ตาม ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ    50,000      50,000       จ้านวนเร่ืองข้อ บังคับใช้ข้อบัญญัติฯ ตาม กองสาธารณสุขฯ

บริหารส่วนต้าบลห้วยบง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตาม พรบ.การสาธารณสุข บัญญัติฯตาม พรบ. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ. 2535 สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในต้าบลห้วยบง

2535 ที่ประกาศใช้
3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ประชาสัมพันธ์และอบรม    200,000     200,000     ป้องกันและควบคุม ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุข

ติดต่ออันตรายหรือโรคติต่อ ติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค การระบาดโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมการ
ร้ายแรง ร้ายแรง ติดต่ออันตรายหรือโรค อันตรายหรือโรค ระบาดของโรคติดต่อ

ติดต่อร้ายแรง  ติดต่อร้ายแรง ร้ายแรง

รวม 3 โครงการ - -    260,000    260,000    - - -

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แบบ  ผ.02
4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 หมู่ที่ 4            

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริม ศูนย์การเรียนรู้ 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนในหมู่บ้าน ส้านักงานปลัด

บ้านศิลาร่วมสามัคคี คุณชีวิต บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมูที่ 4 โครงการ ทุกกลุ่มอาชีพ มีคุณภาพ งานสวัสดิการฯ
ชีวิตที่ดีขึ้น

รวม 1 โครงการ - -    50,000      50,000      - - -
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งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แบบ  ผ.02
4.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 หมู่ที่ 1

1 ก่อสร้างลู่วิ่งออกก้าลังกายชนิดผิว เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ออก กว้าง 3  ม. ยาว 200  ม.   500,000 จ้านวนสถานที่ ประชาชนมีที่ออกก้าลัง กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกรอบสระน้้า ก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  ออกก้าลังกาย กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
บ้านห้วยบง   ที่เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ เคร่ืองออกก้าลังกาย    200,000     จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก ร่างกายที่แข็งแรงและใช้ บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 ออกก้าลังกาย ร่างกายที่แข็งแรงและ

ก้าลังกาย บ้านซับพลู เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่เพิ่มขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 หมู่ที2่3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ เคร่ืองออกก้าลังกาย    200,000     จ้านวนเคร่ือง ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก ร่างกายที่แข็งแรงและใช้ บ้านซับสนุน หมูที่ 23  ออกก้าลังกาย ร่างกายที่แข็งแรงและ

ก้าลังกาย บ้านซับสนุ่น เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่เพิ่มขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หมู่ที่ 15  
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ออก กว้าง 4  ม. ยาว 200  ม.   500,000 จ้านวนสถานที่ ประชาชนมีที่ออกก้าลัง กองช่าง

สร้างลู่วิ่งออกก้าลังกายชนิดผิว ก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  ออกก้าลังกาย กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกรอบสระน้้า   ที่เพิ่มขึ้น
บ้านทรัพย์สมบูรณ์

หมู่ที่ 25 เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออก สนามกีฬา    500,000     จ้านวนสนามกีฬา ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 25 ที่เพิ่มขึ้น รักการเล่นกีฬาและใช้

บ้านซับเจริญ   เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น

 หมู่ที่ 2
6 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นและออก สนามเด็กเล่น 500,000 จ้านวนสนามเด็ก เด็กมีสถานที่เล่นและออก กองการศึกษาฯ

ข้างศาลาประชาคม ก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง บ้านหนองกราดน้อยหมู่ที่ 2 เล่นที่เพิ่มขึ้น ก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
บ้านหนองกราดน้อย ที่สมบูรณ์แข็งแรง

หมู่ที่ 4 เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นและออก บ้านศิลาร่วมสามัคคี    500,000     จ้านวนสนามเด็ก เด็กมีสถานที่เล่นและออก กองการศึกษาฯ
7 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง หมู่ที่ 4 เล่นที่เพิ่มขึ้น ก้าลังกายเพื่อสุขภาพ

บ้านศิลาร่วมสามัคคี  ที่สมบูรณ์แข็งแรง
รวม 7 โครงการ 2,900,000  

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ใหม้คีวามสมบรูณ์อยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และยกระดับอทุยานธรณีโคราชสู่อทุยานธรณีโลก
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดที่   ยทุธศาสตร์ที่  10 ด้านการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม แบบ  ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 4

1 โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ระน้้าหนา้วัด เพื่อใหภ้มูทิศันภ์ายในหมู่บา้น สระน้้าหนา้วัดศิลาร่วม     500,000     จ้านวนคร้ังที่ ประชาชนมทีี่พกัผ่อน กองชา่ง
บา้นศิลาร่วมสามคัคี มคีวามเปน็ระเบยีบสวยงาม หมู่ที่ 4 ด้าเนนิการ ออกก้าลังกาย และมี

เปน็ที่พกัผ่อนและออกก้าลังกาย  ภมูทิศันท์ี่สวยงาม

หมุ่ที่ 5

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันอ์า่งเกบ็น้้า เพื่อใหภ้มูทิศันภ์ายในหมู่บา้น อา่งเกบ็น้้าบา้นนอ้ย 500,000 จ้านวนคร้ังที่ ประชาชนมทีี่พกัผ่อน กองชา่ง
บา้นนอ้ยพฒันา มคีวามเปน็ระเบยีบสวยงาม พฒันา หมทูี่ 5  ด้าเนนิการ ออกก้าลังกาย และมี

เปน็ที่พกัผ่อนและออกก้าลังกาย ภมูทิศันท์ี่สวยงาม

รวม 2 โครงการ - -    500,000   500,000    - - -

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

5.3  แผนงานเคหะและชมุชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 1

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

 

งบประมาณ



แบบ  ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท . ในเขตจงัหวดัที่   7  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา -วฒันธรรม ประเพณี และกฬีา
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ
   7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการมหกรรมศิลปนานาชาติ เพือ่ประชาสัมพนัธแ์ละส่งเสริม มีประติมากรรมที่เปน็อตัลักษณ์    500,000    500,000       งานประติมากรรม จ านวนนักท่องเที่ยว ส านักงานปลัด

Thailand Biennale Korat 2021 การท่องเที่ยวในต าบล ของต าบลหว้ยบง ในพืน้ที่ต าบล เพิม่ขึน้กระตุ้นเศรษฐกจิ

หว้ยบง ในชุมชน

รวม 1 โครงการ 500,000 500,000   
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งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิครั้งที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
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