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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ (ประชาชนมโีอกาสทางการศึกษามีอาชีพและรายไดท้ี่มั่นคง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

เพื่อให้มีอาคารสถานที่
ที่เหมาะสมสามารถ
รองรับเด็กเล็กอย่าง
เพียงพอ 

อาคารขนาด
รองรับเด็กเล็ก
จ านวน  80 -
100 คน 

3,000,000 - - - ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแล้วเสร็จ 1 
แห่ง 

มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมสามารถ
รองรับเด็กเล็กอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 3,000,000 - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสงัคมเมืองน่าอยู่ 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการลดระดับการ
กักเก็บน้ า (สปนิเวย์ 
ฝายทดสร้างจัน้) หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 
 

ขนาด 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 10  เมตร 
ลดระดับลง 0.50 
เมตร 

150,000 - - - ขนาดกว้าง  5  
เมตร ยาว 10  
เมตร ลดระดับลง 
0.50 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 1,11 สาย
บ้านสร้างถ่อนอกไปล า
เซบาย  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,500  เมตร 
หนา 10.00 
เซนติเมตร 

427,100 - - - ก่อสร้างถนนลกูรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500  เมตร หนา 
10 ซม. ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านสรา้ง
ถ่อนอก หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 310 
เมตร 4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก  หมู่ 
1,หมู่ 11  จดล าเซ
บาย 

เพื่อเป็นการระบายน้ า 
มิให้น้ าท่วมขังและเปน็
มลพิษ 

วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักขนาด
กว้าง 12 x 1.2 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

5,000,000 - - - วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักขนาด
กว้าง 12 x 1.2 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

มีการระบายน้ า
ได้มี ไม่ท่วมขังให้
เกิดมลภาวะเป็น
พิษ 
 

กองช่าง 
 

5 โครงการขุดลอก 
ล าเซสอง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 
 

ขนาด 
กว้าง 300  เมตร 
 ยาว 1,000 เมตร 

ลึก 4  เมตร 

5,000,000 - - - ขุดลอกล าเซสอง 
ขนาด 300  เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 4 เมตร
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 
1,11 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

 จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

7 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านค า
น้อย หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร  
ยาว 250 เมตร 
4.00 ซม.  

500,000 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
4.00 ซม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินลูกรัง 
หมู่ 2  สายรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิ  
กว้าง  3.5  เมตร  
ยาว 2,000  เมตร 

400,000 - - - ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  3.5  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านค า
น้อย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  6 
เมตร ยาว 15 
เมตร 

7,000,000 - - - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายค าน้อย หมู่ 
2 – บ้านสร้างถ่อใน 
หมู่ 3,13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 
 

ขนาดกว้าง   
5 เมตร 
ยาว  800 เมตร 

2,120,000               - - - ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร  
ยาว 800  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  สายบา้นค า
น้อย หมู่ที่ 2 – บ้าน
สร้างถ่อใน 3,13   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน ลาดยาง 
กว้าง  กว้าง 6 
เมตร   
ยาว 800  เมตร  
 

3,974,600 - - - ถนน ลาดยาง 
กว้าง  กว้าง 6 
เมตร   
ยาว 700  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านค าน้อย หมู่
ที่ 2 -ล าเซบาย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

2,000,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างสปลิ
เวย์ หนองกว้าง หมู่ 2 

เพื่อเป็นการระบายน้ า
มิให้น้ าท่วมขังในฤดูน้ า
หลาก 

สปิลเวย ์ขนาด
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร  

1,000,000 - - - สปิลเวย ์
6x20 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีการระบายน้ าได้
ดี ไม่ท าให้น้ าท่วม
ขังพื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกหนอง
กว้าง (หนองหลวง)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 

ขนาดกว้าง  300 
เมตร 
ยาว 100  เมตร  
ลึก  2.5 เมตร 

2,025,000 - - - ขุดลอกหนองกว้าง 
300 X 100 เมตร 
ลึก 2.5 เมตร แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร สายบ้าน
ค าน้อย หมู่ 2 –  
คึมน้อย  หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 2,000  
เมตร   

600,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้าที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ระยะทาง 2,000  
เมตร   
 

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
(boxconvert) สาย
สร้างถ่อใน-ล าเซบาย 
หมู่ 3,13  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 3.10 
x 3.10 เมตร 
จ านวน 3 ช่อง 

1,000,000 - - - ก่อสร้างท่อฯ ขนาด
กว้าง 3.10 x 
3.10 จ านวน 3 
ช่อง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านสรา้ง
ถ่อใน  หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

19 โครงการขุดลอกห้วย
วังเวินตอนบน บา้น
สร้างถ่อใน หมู่ที่ 
3,13  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 120  
เมตร 
ยาว  600 เมตร 
ลึก  3 เมตร  
ปริมาณ ดินขุดไม่
น้อยกว่า 
108,000  ลบ.ม. 

4,860,000  - - - ขุดลอกห้วยวังเวิน 
ขนาด 120 X 
600x3 เมตร  
ปริมาณพินขุดไม่
น้อยกว่า 
108,000 ลบ.ม. 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

20 โครงการขุดลอกห้วย
วังเวินตอนลา่ง  บา้น
สร้างถ่อใน หมู่ที่ 
3,13 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  150  
เมตร 
ยาว  500 เมตร    
ลึก  3  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 96,000  
ลบ.ม. 

4,320,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง  
150  เมตร ยาว  
500 เมตร  ลึก  3 
เมตร ปริมาณดนิขุด
ไม่น้อยกว่า 
96,000  ลบ.ม. 
แล้วเสร็จ 
 
 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกหนอง
คึกฤทธิ์ (ทดน้อย) หมู่ 
3,13 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขนาด 
กว้าง 100  เมตร  
ยาว 800 เมตร 
ลึก 3  เมตร 

2,500,000    - - - ขุดลอกหนองทดคึก
ฤทธิ์ ขนาด 100X 
800 เมตร ลึก 3 
เมตร ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

22 โครงการขุดลอกล า
ห้วยค ามะฮี  บ้านสร้าง
ถ่อใน หมู่ที่ 3,13 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

  ขนาดกว้าง  3  
เมตร 
   ยาว  3,000 
เมตร 
   ลึก  3  เมตร 

750,000 - - - ขุดลอกล าห้วยค า
มะฮี ขนาด 3 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร ลึก 3 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

23 โครงการขุดลอกหนอง
ดอนปู่ตา  บ้านสร้าง
ถ่อใน  หมู่ที่ 3,13 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  45  
เมตร   ยาว 65 
เมตร   ลึก  3  
เมตร 

394,875 - - - ขุดลอกหนองดอนปู่
ตา ขนาด 65 X 
100 เมตร ลึก 3 
เมตร ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 
3,13 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างฝาย
ล าห้วยหว้า  บา้นค า
ข่า หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝาย แบบ 
มข.2527 กว้าง 8 
เมตร สันฝาย 2 
เมตร 

450,000 - - - ก่อสร้างฝาย แบบ 
มข.2527 กว้าง 8 
เมตร สันฝาย 2 
เมตร แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

26 โครงการขุดลอก 
หนองดง  บ้านค าข่า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 100 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 15,000  
ลบ.ม. 

675,000 - - - ขุดลอกขนาด
100x100 เมตร 
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 15,000  
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 
 

27 โครงการขุดลอกหนอง
หัวลิง  บ้านค าข่า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 150 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 67,500  
ลบ.ม. 

3,037,500 - - - ขุดลอก ขนาด 150 
x 300 x3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 67,500  ลบ.ม. 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอกล า
ห้วยหว้า  บ้านค าข่า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 10 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 18,000  
ลบ.ม. 

810,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 18,000  
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

29 โครงการขุดลอกหนอง
ผือน้อย  หมู่  4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 

ขนาดกว้าง  60 
เมตร 

ยาว 60 เมตร  
ลึก 3 เมตร 

324,000 - - - ขุดลอกผือน้อย  
ขนาด 60 X 60 
เมตร ลึก 3 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 4  สาย
บ้านค าข่าไปชะแงะ  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 800  เมตร 
หนา 10.00 
เซนติเมตร   

491,200 - - - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร ยาว 
800  เมตร หนา 
10 ซม.  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านค าข่า หมู่ที่ 
4 –บ้านโนนแคน หมู่
ที่ 7,12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 5,000 เมตร 

10,600,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 5,000  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านค าข่า หมู่ที่ 
4-บ้านชะแงะ ต.โพน
เมืองน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 900 เมตร 

1,908,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร  
ยาว  900  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านค าข่า หมู่ที่ 
4 –บ้านเหล่าขวาว ต.
โพนเมืองน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 900 เมตร 

1,908,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร  
ยาว 900  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 5  สาย
ถนนลูกรังไปบ่อขยะ  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาว 600  เมตร 
หนา 10.00 
เซนติเมตร 

451,000 - - - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร ยาว 
600  เมตร หนา 
10.00  ซม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการขุดลอกหนอง
เหล่าบูด หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอปุโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 150 เมตร 
ยาว 150 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 33,750  
ลบ.ม. 

1,518,750 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
150 เมตร ยาว 
150 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 33,750  
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการขุดลอกหนอง
พิเศษ หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 150 เมตร 
ยาว 150 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 33,750  
ลบ.ม. 

1,518,750 - - - ขุดลอก  
150 x150x3 
เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 33,750  
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านคึมน้อย หมู่
ที่ 5- ต าบลจิกดู่  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 

4,240,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้าง
ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่  5 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

 ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  
จ านวน  1  แห่ง 

3,000,000 - - - ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 1แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร หมู่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

 จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 



56 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการขุดลอกหนอง
เหล่าค า หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองเหล่า
ค า  กว้าง 150 
เมตร ยาว 150  
เมตร ลึก 3  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 33,750 
ลบ.ม. 

1,518,750 - - - ขุดลอกหนองเหล่า
ค า  กว้าง 150 
เมตร 
ยาว 150  เมตร 
ลึก 3  เมตร แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

41 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้าน
หนองไหล หมู่ 6   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 6,8 สาย
หนองไหล - ล าเซบาย  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 500  เมตร 
หนา 10.00 
เซนติเมตร 

477,000 - - - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร ยาว 
500  เมตร หนา 
10.00  ซม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่  6 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  
จ านวน  1 แห่ง 

3,000,000 - - - ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 



57 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการขุดลอกหนอง
หิน  บ้านหนองไหล 
หมู่ 6   

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 

ขนาดกว้าง  100 
เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ลึก 4 เมตร 

500,000 - - - ขุดลอกหนอง กว้าง  
100 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ลึก 4 เมตรแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

45 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 
6,8 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

46 โครงการขุดลอกหนอง 
นพค.51  บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

  ขนาดกว้าง  
130  เมตร 
   ยาว  180 
เมตร 
   ลึก  3  เมตร 

2,000,000 - - - ขุดลอกหนอง  
นพค.51  
ขนาด 130 X 
180เมตร ลึก 3 
เมตร แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

47 โครงการขุดลอกฝาย
หาดสวนยา  บา้น
หนองไหล หมู่ 6,8  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 

ขนาดกว้าง  200 
เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 
ลึก 4 เมตร 

20,000,000 - - - ขุดลอกหนองกว้าง  
200 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 4 
เมตร แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 
 
 

กองช่าง 
 



58 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 โครงการขุดลอกแก้ม
ลิงหนองโพนบักพริก  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 

ขนาดกว้าง 410 
เมตร ยาว 450 

เมตร  ลึก 3 เมตร 
พื้นที่ขุดลอกไม่

น้อยกว่า 
230,000 

ลูกบาศก์เมตร  

10,996,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
410 เมตร ยาว 
450 เมตร  ลึก 3 
เมตร พื้นที่ขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 
230,000 
ลูกบาศก์เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 
 
 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 7  สายโนน
แคนไปค าสร้างดู่  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 800  เมตร 
หนา 10.00 
เซนติเมตร 

468,200 - - - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร ยาว 
800  เมตร หนา 
10.00  ซม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านโนน
แคน หมู่ 7   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 



59 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ าระบบท่อ เพื่อท า
การเกษตร  หมู่ 7  
สายหนองคาย - โนน
ยาง  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ า 
ขนาด 1 งาน 

5,000,000 - - - ขุดลอก ขนาด 1 
งาน แลว้เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

52 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้าน
หนองไหล หมู่ 8   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 312 เมตร 
4.00 ซม.  

499,500 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 312 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8  สายหนองไหล 
- บ่อขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  4 
เมตร 
ยาว  600 เมตร 

2,544,000 - - - ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว  600 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บา้นหนอง
ไหล หมู่ 8 - ต าบล
จิกดู่ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  5 
เมตร 
ยาว  900 เมตร 

2,385,000 - - - ถนน ลาดยาง กว้าง 
5 เมตร  
ยาว 900 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 



60 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 โครงการขุดลอกหนอง
ดิน  บา้นหนองไหล 
 หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

  ขนาดกว้าง  30  
เมตร   ยาว  550  
เมตร 
   ลึก  3  เมตร 

2,000,000 - - - ขุดลอกหนองดิน  
ขนาด 30 X 550 
เมตร ลึก 3 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

56 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านนาคู 
หมู่ 9   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

57 โครงการขุดลอกหนอง
ดิน บา้นนาคู  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 100 เมตร 
ยาว 120  เมตร 
ลึก 4  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 24,000 
ลบ.ม. 

1,080,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
100 เมตร ยาว 
120  เมตร 
ลึก 4  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 24,000 
ลบ.ม. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนาคู หมู่ที่ 9  
-  บ้านโพนขวาว ต.
จิกดู่ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  4 
เมตร  
ยาว  1,460 เมตร 

3,095,200 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,460  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านนาคู หมู่ที่ 9  
สายหนองดนิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  4 
เมตร  
ยาว  600 เมตร 

1,272,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร  
ยาว 600  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบา้นนาคู หมู่ 
9 สายหนองสโีว  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 600 เมตร 

1,500,000 - - - ถนน ลาดยาง กว้าง 
4 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

61 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเชื่อมหมู่บา้น 
บ้านนาคู หมู่ที่ 9 – 
บ้านชะแงะ 
ต.โพนเมืองน้อย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
จ านวน 75 ต้น 

900,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้าที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
จ านวน 75 ต้น 
 

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั 
พย์สิน 
 

กองช่าง 
 



62 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเชื่อมหมู่บา้น 
บ้านนาคู หมู่ 9 - บ้าน
โพนขวาว ต.จิกดู่ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  
จ านวน 75 ต้น 

900,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้าที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
จ านวน 
75 ต้น 
 

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
 

63 โครงการก่อสร้าง
ประปาบาดาล ขนาด
ใหญ่ หมู่  9 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ประปา หอสูง 
พร้อมระบบจ่าย 
บ่อพักน้ า ระบบ
กรองน้ า 

3,000,000 - - - ประปาหอสูงพร้อม
ระบบจา่ย บ่อพักน้ า 
ระบบกรองน้ าที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

64 ขุดลอกหนองหิน  
บ้านนาคู หมู่ 9   

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 

ขนาดกว้าง  300 
เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 4 เมตร 

1,000,000 - - - ขุดลอกหนองกว้าง  
300 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 4 เมตรแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 
 

65 โครงการขุดลอกหนอง
สีโว หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

  ขนาดกว้าง  
200 เมตร 
   ยาว  200 
เมตร 
   ลึก  4.50  
เมตร 

3,400,000 - - - ขุดลอกหนองสีโว 
ขนาดกว้าง  200 
เมตร ยาว  200 
เมตร ลึก  4.50  
เมตร แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 



63 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการขุดลอกหนอง 
เซเฒ่า บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 
 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 50 เมตร 
ยาว 100  เมตร 
ลึก 3  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 10,000 
ลบ.ม. 

450,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
50 เมตร ยาว 100  
เมตร 
ลึก 3  เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 10,000 
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10  สายรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง  4 
เมตร 
ยาว  500 เมตร 

1,060,000 - - - ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว  500 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพร้อมวางท่อสง่
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 

จ านวน 1 แห่ง 10,000,000 - - - สถานีสบูพร้อมวาง
ท่อวางท่อส่งน้ าแลว้
เสร็จ จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

69 โครงการขุดลอกหนอง
จาน1  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองจาน
1  กว้าง 30 เมตร 
ยาว  200  เมตร 
ลึก 2  เมตร 

2,000,000  - - - ขุดลอกหนองจาน1 
กว้าง 30 เมตร ยาว  
200  เมตร ลึก 2  
เมตรแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 



64 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 โครงการขุดลอกหนอง
ไฟฟ้า ส่วนที่ 2 หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดูแลง้ 
 

ขนาดกว้าง 200 
เมตร  
ยาว1,000 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

1,900,000 - - - ขุดลอกหนองไฟฟ้า 
ขนาด 200 X 
1,000 
เมตร ลึก 3 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตร
และอุปโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กองช่าง 
 

71 โครงการถมโสกด้าน
ทิศตะวันตกวัดบ้าน
สร้างถ่อนอก หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร 
ยาว  300 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 15,000 
ตารางเมตร 

675,000 - - - ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 15,000 ตาราง
เมตร  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านสรา้ง
ถ่อนอก หมู่ 11   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

73 โครงการแก้มลิงหนอง
หวาย  บ้านสร้างถ่อ
นอก หมู่ที่ 1,11 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  40  
เมตรยาว  500 
เมตร 
ลึก  3  เมตร 

2,000,000 - - - ก่อสร้างแก้มลิงหนอง
หวาย ขนาด 40 X 
500 
เมตร ลึก 3 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 



65 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินลูกรัง  
สายตน้โพธิ์ - คลอง
ชลประทาน 
(ตะวันออกวัด) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร 
ยาว  800 เมตร 
 

400,000 - - - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800  เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอกห้วย
อีสา  บ้านโนนแคน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขุดลอก ขนาด
กว้าง 16เมตร 
ยาว 6,000 เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
144,000  ลบ.ม. 

6,480,000 - - - ขุดลอก ขนาดกว้าง 
16เมตร ยาว 6,000 
เมตร  
ลึก 3 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 144,000  ลบ.
ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 12  สาย
บ้านโนนแคน-บ้าน
หนองแสง ต.รัตนวาร ี

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 900 เมตร 

1,908,000 - - - ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 900  
เมตร  ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 

77 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านโนน
แคน หมู่ 12   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
 



66 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 โครงการขุดลอกหนอง
ดอนปู่ตา  บ้านโนน
แคน หมู่ 12  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง  65  
เมตร   ยาว  100 
เมตร    
ลึก  3  เมตร 

600,000 - - - ขุดลอกหนองดอนปู่
ตา  ขนาด 65 X 
100 เมตร ลึก 3 
เมตร แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

79 โครงการคลอง
ชลประทานระบบท่อ 
สาย โนนยาง - โนนดู่ 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อการเกษตร 

ระบบชลประทาน 
 ขนาด 1 งาน 

5,000,000 - - - ก่อสร้างระบบ
ชลประทาน ขนาด 
1 งาน แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 
 

80 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต  
เสริมเหล็กข้ามห้วย
อีสา จุดโนนบ้านเก่า 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร  
ยาว 16 เมตร 

5,000,000 - - - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต  
เสรมิเหล็กข้ามห้วยอสีา 
จุดฮองน้อย หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร  
ยาว 16 เมตร 

5,000,000 - - - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 



67 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 12  สาย
เลียบห้วยอีสา - ห้วย
โนนยาง 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างหินลูกรัง 
กว้าง  3.5  เมตร  
ยาว 6,000  เมตร 

1,500,000 - - - ก่อสร้างหินลูกรัง 
กว้าง  3.5  เมตร  
ยาว 6,000  เมตร
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต  
เสริมเหล็กข้ามห้วย
วังเวิน หมู่ที่ 13 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 8 เมตร 

3,500,000 - - - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต  
เสริมเหล็กสายทางล า
เซบาย หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 8 เมตร 

3,500,000 - - - ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ 1 แห่ง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตด้วย
ยางพาราแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต บ้านสรา้ง
ถ่อใน หมู่ 13   
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  

496,400 - - - ซ่อมสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
4.00 ซม.  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
เลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 จ านวน  150  
ต้น 

3,000,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้าที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
จ านวน 
150 ต้น 
 

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

87 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดนิขนาด
ใหญ่พิเศษ (ประปา
ต าบล) น าน้ าดิบจาก
ล าเซบาย 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

 ประปาบาดาล
ขนาดใหญ่พิเศษ 
จ านวน  1  แห่ง 

50,000,000 - - - ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่พิเศษที่
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 87 โครงการ - - 300,433,625 - - - - - - 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสงัคมเมืองน่าอยู่   
3.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจุดเสี่ยง 
บ้านค าข่า หมู่ 4  

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  จ านวน  8  
ตัว  

1,000,000 - - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดแล้วเสร็จ 8 
ตัว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจุดเสี่ยง 
บ้านหนองไหล หมู่ 
6,8  

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  จ านวน  8  
ตัว  

1,000,000 - - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดแล้วเสร็จ 8 
ตัว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจุดเสี่ยง 
บ้านโนนแคน หมู่ 
7,12  

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  จ านวน  8  
ตัว  

1,000,000 - - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดแล้วเสร็จ 8 
ตัว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจุดเสี่ยง 
บ้านนาคู หมู่ 9  

เพือ่เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่
 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  จ านวน  8  
ตัว  

1,000,000 - - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดแล้วเสร็จ 8 
ตัว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

ผ 05 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจุดเสี่ยง 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
10  

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  จ านวน  8  
ตัว  

1,000,000 - - - ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดแล้วเสร็จ 8 
ตัว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 5  โครงการ   5,000,000 - - -    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หนองปู่ตา  หมู่ที่  
3,13 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

300,000 - - - มีความพึงพอใจ
ต่อสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ 60 

มีแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หนองหลวง  หมู่
ที่  2 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

500,000 - - - มีความพึงพอใจ
ต่อสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ 60 

มีแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 800,000 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 


