
1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที ่(ประชาชนมโีอกาสทางการศึกษามีอาชีพและรายไดท้ี่มั่นคง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1  แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมทาง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการและเตรียม
ความพร้อมในการเข้า
เรียนระดับประถม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
จ านวน  6  
ศูนย์ 
  

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการสมอง
และพร้อมเรียนรู้
ในระดับประถม
ต่อไป 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
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โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีเพื่อเตรียมความ
พร้อมทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ 

-เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 
-เด็กนักเรียน
โรงเรียน 

80,000 
(80,000) 

80,000 80,000 80,000 กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ทั้งทางด้านร่างการ
และจิตใจ 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด) 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 

735,000 
(733,600) 

735,000 
 
 

735,000 
 

735,000 
 

เด็กเล็กได้รับ
อาหารร้อยละ 
100 

เด็กมีร่างกาย
แข็งแรงสมวัยมี
ความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
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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) 

4 โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง และโรงเรียน 7 
แห่ง 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 7 
แห่ง 

เด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 แห่ง 
และนักเรียน
โรงเรียน 7 แห่ง 

1,187,160 
(1,261,210) 

1,187,160 1,187,160 1,187,160 เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม)ร้อยละ 
100 

เด็กมีร่างกาย
แข็งแรงสมวัยมี
ความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

5 โครงการค่ายวิชาการ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

40,000 
(40,000) 

 

40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชน
ผ่านการพัฒนา
ด้านวชิาการร้อย
ละ 60 

เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาและใช้เวลา
ว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

 

6 โครงการสนบัสนนุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดการเรียนการ
สอน (กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามสาระการ
เรียนรู้ 40 หน่วย
การเรียน) 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เด็ก 140 คน 
จากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 
6 แห่ง  

238,000 238,000 238,000 238,000 เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 60 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

กองการศึกษา 
 

รวม 6  โครงการ - - 2,330,160 2,330,160 2,330,160 2,330,160 - - - 
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1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างถ่อเกมส์  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
เป็นผู้ที่มสีุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง มี
ความสามัคคีกันและ
ห่างไกลยาวเสพติด 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 
 

100,000 
(80,000) 

100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่ที่ร่วม
การแข่งขัน 13 
หมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน เป็นผู้
ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสามัคคีกัน
และห่างไกลยาว
เสพติด 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการประเพณี  
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชนต าบลสรา้งถ่อ
น้อย 

80,000 
(120,000) 

80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
80 

คนในชุมชนมีความ
รักสามัคคี 

กองการศึกษา 

3 โครงการงานวัน
สงกรานตส์ืบสานภูมิ
ปัญญาพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นและแสดงถึง
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน 13 หมู่บ้าน 100,000 
(100,000) 

100,000 100,000 100,000 ผู้ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
จิตส านึกและมี
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

กองการศึกษา 

4 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบล/
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีกิจกรรม
ด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

-จ านวน  13 หมู่บ้าน 
-สภาวัฒนธรรมต าบล 
-สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 

30,000 
(30,000) 

30,000 30,000 30,000 มีการสนับสนนุ
สภาวัฒนธรรม 
13 หมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มี
กิจกรรมด้าน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด 

เพื่อให้มีอาคารและ
สถานทีไ่ด้มาตรฐาน
เหมาะส าหรับการ
จัดการเรียนรู ้

ปรับปรุงซ่อมแซม  
- ศพด. สร้างถ่อ 
- ศพด.นาค ู
- ศพด. ค าน้อย 
- ศพด. หนองไหล   
- ศดว. โนนแคน 
- ศดว. ค าข่า  

200,000 - - - ปรับปรุงศพด. 
แล้วเสรจ็ จ านวน 
6 แห่ง   
 

มีอาหารและ
สถานทีไ่ด้
มาตรฐานเหมาะ
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู ้

กองช่าง 
กองการศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสงัคมเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตรวจหา
สารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด 

เพื่อเป็นการบริการ
ช่วยเหลือประชาชนให้
ทันต่อเหตุการณ์ 

เกษตรกรจ านวนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจคัด
กรองโรค 

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 เกษตรกรได้รับ
การตรวจโรคทุก
คน (13 
หมู่บ้าน) 

เกษตรกลุ่มเสี่ยงได้
การตรวจคัดกรอง
โรค 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์
สร้างสุขภาพภาค
ประชาชน 

เพื่อรวมพลังสร้าง
สุขภาพภาคประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนสนใจ
ในการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเอง 

ประชาชนมีสุขภาพดีขึน้ 
ทั้ง 13 หมู่บ้าน 

20,000 
(25,000) 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนร่วม
ออกก าลังกายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

กลุ่มเปูาหมายมี
ความตระหนักใน
การออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ เพื่อ
ลดค่าใช้จา่ยในการ
รักษาพยาบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการควบคุม
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้เลือดออกมิให้
เกิดขึ้นในต าบลสร้าง
ถ่อน้อย 

จัดกิจกรรมปูองกัน
ไข้เลือดออกทั้ง 13 
หมู่บ้าน 

80,000 
(80,000) 

80,000 80,000 80,000 อัตราการเกิดไข้
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ลดลง 

ประชาชน  จ านวน  
13  หมู่บ้าน  
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์
ปูองกันโรคติดต่อ 

 เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันโรคติดต่อ
ในท้องถ่ิน  ได้แก่  โรค
เลปโตสไปโรซิส  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  
เป็นต้น 

ประชาชน  จ านวน  13  
หมู่บ้าน  
 

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 มีการรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์ใน
การปูองกัน
โรคติดต่อครบทั้ง 
13 หมู่บ้าน 

ประชาชน  จ านวน  
13 หมู่บ้านมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมใน
การปูองกัน
โรคติดต่อใน
ท้องถิ่น 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการณรงค์
ปูองกันโรคพิษสนุัข
บ้า 

เพื่อให้ชุมชนได้ปลอด
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

บริการฉีดวัคซีนในสัตว์
ที่เป็นพาหะน าโรค 

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 สุนัข แมว ได้รับ
การฉีดวัคซีน 
ร้อยละ 95 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์และวัสดุ
เชื้อเพลิง ปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ 

เพื่อปูองกันโรคติดต่อ 
ไม่ให้เกิดขึ้นภายต าบล 

ปูองกันโรคติดต่อ   
จ านวน  13 หมู่บ้าน 

120,000 
(120,000) 

120,000 120,000 120,000 ปูองกันโรคติดต่อ
ภายในต าบลได้
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

ประชาชนปลอด
จากโรคติดต่อ และ 
มีสุขภาพที่ด ี

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการปูองกันโรค
เอดส์ในชุมชนและ
สถานศึกษา  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปูองกันโรคเอดส์ 

เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 50 คน  

20,000 
(20,000) 

20,000 20,000 20,000 ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้สามารถ
ปูองกันตนเอง
จากโรคเอดส์ได้
ร้อยละ 90 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์ท า
ความสะอาด (Big 
Cleaning Day) 

เพื่อสร้างวินัยและ
รณรงค์ให้คนพื้นที่
ร่วมกันรักษาความ
สะอาด การก าจัดขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 20,000 
(20,000) 

20,000 20,000 20,000 ปริมาณขยะทีท่ิ้ง
ไม่ถูกที่ลดลงร้อย
ละ 70 

ชุมชนมีความ
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
ปราศจากโรคภัย
ต่าง ๆ  

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการจัดหาที่ทิ้ง
ขยะประจ าต าบล 

เพื่อให้ท้องถิ่นเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มี
ความสะอาด 

ที่ทิ้งขยะ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

มีสถานทีส่ าหรับ
ทิ้งขยะประจ า
ต าบล 1 แห่ง 

ชุมชนมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน 

เพื่อแก้ปัญหาขยะ
ระดับต าบล 

รถบรรทุกขยะ 1 คัน 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 

2,400,000 2,400,00
0 

2,400,00
0 

2,400,00
0 

ซื้อรถบรรทุกขยะ 
1 คัน ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย 

บริการจัดการขยะ
ระดับต าบลได้ด ี

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการบริหาร
จัดการขยะภายใน
ต าบล 

เพื่อบริหารจัดการขยะ
ภายในต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ  

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะ
ในระดับชุมชน และ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

1,160,000 1,160,00
0 

1,160,00
0 

1,160,00
0 

- จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดการ
ขยะ  

มีการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 11  โครงการ - - 5,970,000 5,970,00
0 

5,970,00
0 

5,970,00
0 

- - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสงัคมเมืองน่าอยู่ 
3.ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายทาง
การเกษตรภายใน
ต าบล 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ใช้
ล าเลียงพชืผลทางการ
เกษตรและสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรังพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 60,312 
ตารางเมตร 

1,500,000 1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลูกรัง
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
35,000 ตาราง
เมตร 

เกษตรกรมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 สายวง
แหวนรอบนอก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ก่อสร้างถนน 
คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซม
คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

แอสฟัลติก ขนาด 
1,600 ตารางเมตร 

192,000 - - - ซ่อมแซม
คอนกรีต ขนาด 
1,600 ตาราง
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ 1 สาย
ข้างบ้านนาย
ประสงค์ศักดิ์ - รอบ
หมู่บ้าน  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  35  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

150,000 - - - ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  35  เมตร  
ยาว 600  เมตร
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2  สาย
บ้านค าน้อย – สร้าง
ถ่อใน หมู่ 3,13  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  5  เมตร 
ยาว  106  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ถนน คสล.   
กว้าง  5  เมตร 
ยาว  106  
เมตร 
หนา  0.15 
เมตรด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า หมู่ 2 
สายภายในหมู่บ้าน 
  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ า  ขนาด   
กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 

440,000 - - - ร่องระบายน้ า  
ขนาด กว้าง 0.30  
เมตร 
ยาว  200  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 3  สาย
สวนนายเสถียร - 
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132 เมตร 
หนา  0.15 มตร  
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ 3  สาย
ไปล าเซบาย(ข้าง
บ้านยายกอง) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 3  สายไป
วัดปุา 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

100,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ 4  
สายค าขา่ - ชะแงะ-
หนองไผ ่

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,600  เมตร 

87,000 - - - ถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,600
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4  สาย
ทิศเหนือหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

100,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ 4  
สายค าขา่ - โนนเค็ง 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 400  เมตร 

32,000 - - - ถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 500  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 4  สายค า
ข่า - ดอนปูุตา 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 300  เมตร 

34,400 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 300  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ 4  
สายค าขา่ - บ่อขยะ 

เพือ่เป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 200  เมตร 

20,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 200  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ 4  
สายค าขา่ - โนนงิ้ว 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 700  เมตร 

38,000 - - - ถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 700  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



12 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า แบบ
ฝาปิดเหล็ก หมู่ 5 
สายภายในหมู่บ้าน 
  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ าแบบฝาปิด
เหล็ก ขนาด   
กว้าง  0.50  เมตร 
ยาว  66  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 

150,000 - - - ร่องระบายน้ า
แบบฝาปิดเหล็ก 
ขนาด กวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 
66 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กวา้ง  4  เมตร 
ยาว  127.50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  66 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต
น้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 
1,500 เมตร 

129,000 - - - ขยายเขตประปา 
ท่อเมน ขนาด 2 
นิ้ว ยาว 1,500 
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 สาย
หอประปา  

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 - - - ก่อสร้างถนน 
คสล. 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 132 เมตร 
หนา0.15เมตร 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



13 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรังทางการเกษตร 
หมู่ 6  สายนาโสก - 
ค าข่า 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรังทางการเกษตร 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

150,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,500 
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง ทางการเกษตร 
หมู่ 6  สายบ่อขยะ - 
นายายสวาท 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรังทางการเกษตร 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

150,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,500 
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรงั หมู่ 7 สาย
โนนแคน - นานาย
ประสิทธิ์ มลูเพ็ญ 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

150,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว  600  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 7 สาย
โนนแคน - 
หนองคาย 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

55,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว  600  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7 สาย
หลังศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดบ้าน
โนนแคน  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  50  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

120,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ 8   

เพื่อเป็นสถานที่จดั
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในชุมชน   

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ จ านวน 1 
โครงการ 

102,300 - - - ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ 
แล้วเสร็จ  1 
โครงการ 

ประชาชนมีสถานที่
ที่จัดกิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า แบบ
ฝาปิดเหล็ก หมู่ 8 
สายหนา้บา้นนางบัว
สอน - หน้าบ้านนาง
ฟอง  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ าแบบฝาปิด
เหล็ก ขนาด   
กว้าง  0.50  เมตร 
ยาว  81  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 

200,000 - - - ร่องระบายน้ า
แบบฝาปิดเหล็ก 
ขนาด  กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
24 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 

27 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก หมู่ 8 สายปุาช้า 
- คลองชลประทาน 
  

เพื่อปูองกันถนนช ารุด
จากน้ าที่ไหลจากปุาช้า
ลงสู่คลองชลประทาน 

วางท่อระบายน้ า 
(0.40x1.00 เมตร)  
จ านวน 20 ท่อน พร้อม
บ่อพัก 

26,000 - - - วางท่อระบายน้ า 
(0.40x1.00 
เมตร)  จ านวน 
20 ท่อน พร้อม
บ่อพัก ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีการคมนาคมที่
สะดวก ถนนไม่
ช ารุดจากการกัด
เซาะของน้ า 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรัง หมู่ 
8  สายหนองไหล - 
ดอนขี้ตุ่น  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

49,000 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรัง 
กว้าง  3   เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 9 สาย
จากถนนลาดยาง 
(บ่อชะเนง-คึมน้อย)  
ไปหนองดนิ  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  80 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

190,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  125  
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  
สายถนนลาดยาง 
(บ่อชะเนง-คึมน้อย) 
ไป หนองหิน   

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร หรือ
พื้นที่ 3,000 ตาราง
เมตร 

90,000 - - - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง กว้าง  3  
เมตร ยาว 
1,000  เมตร 
หรือพ้ืนท่ี 3,000 
ตารางเมตร 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 9 สาย 
กศน. - บ้านนาง
อรุณ สวัสดิ์พันธ ์

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 100  เมตร 

23,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 100  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  หมู่  10  
สายบา้นใหม่พัฒนา 
- ท่าชา้ง 
  

เพื่อการระบายและ
ปูองกันน้ าท่วมน้ าใน
ฤดูฝน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
(1.00x1.00 เมตร)  
จ านวน 32 ท่อน  

220,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.
(1.00x1.00 
เมตร)  จ านวน 
32 ท่อน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

การระบายน้ าได้ดี 
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในฤดูฝน 

กองช่าง 

33 ขุดลอกหนองจาน2  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
10  

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 
 

ขนาดกว้าง  25 เมตร  
ยาว 60  เมตร ลึก  2  
เมตร หรือ ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 2,150 
ลบ.ม. 

96,000 - - - ขนาดกว้าง  25 
เมตร ยาว 60  
เมตร ลึก  2 
เมตร หรือ 
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,150 
ลบ.ม. แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดู
แล้ง 
 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10  สาย
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

100,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 11 สาย
ทิศเหนือหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

104,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  44  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



17 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 11  สาย
ต้นโพธิ์ - คลอง
ชลประทาน 
(ตะวันออกวัด) 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 430  เมตร 

160,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  150  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 12  สาย
หน้าบา้นนายมนตร ี

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

140,800 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาว  100  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 12  สาย
โนนแคน - ปุายาง
ชุม 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

160,000 - - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  600  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 12  สาย
หน้าบา้นนางรอนสัน 
-แยกหนองแสง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนน คสล.  
กว้าง  3-4  เมตร 
ยาว  133  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

300,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  19  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13  สาย
ทิศใต้วัดสร้างถ่อใน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  132  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

300,000 - - - ถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร 
ยาว 132  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเพื่อล าเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร หมู่ 1 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 2,000  เมตร 

- 200,000 - - ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ 1 สาย
บ้านนายสาร - คอ
กกติ้ว  

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา  

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง  
5  เมตร  
ยาว 800 เมตร 

- 200,000 - - ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  5  เมตร  
ยาว 800  เมตร
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 2  สาย
หน้าโรงเรียน - ดอน
มะยาง 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 600  เมตร 

- 100,000 - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 600  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 4  สายค า
ข่า - ดอนโต่งโต้น 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,600  เมตร 

- 100,000 - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,600 
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายค าข่า
(ทางเดิม) - ฮอมแม่
เรียน หมู่ 4 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาตรดินถมไมน่้อย
กว่า 1,000 ตาราง
เมตร 

- 50,000 - - ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างโดม
หน้าศาลาประชาคม 
หมู่ 6 

เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรม/ประเพณี 
ส่วนรวมของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างโดมหน้าศาลา
ประชาคม  ขนาดกวา้ง 
7.00 เมตร  ยาว  
12.00  เมตร    

- 300,000 - - ก่อสร้างโดมหน้า
ศาลาประชาคม  
ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร  
ยาว  12.00  
เมตร     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีสถานส าหรับ
ประกอบกิจกรรม/
ประเพณีส่วนรวม
ของหมู่บ้าน   

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 
7  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. กว้าง 1,200 
ตารางเมตร 
ยาว  120  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 144,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. กว้าง 
1,200 ตาราง
เมตร  ยาว  120  
เมตร  หนา 0.15  
เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8  สาย
บ้านพ่อสมนึก 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 318,000 - - ถนน คสล.  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการซ่อมแซม
อาคารศูนย์ กศน. 
หมู่ 9 

เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรม/เรียนรู้ ของ
คนในต าบล 

ซ่อมแซมอาคารศูนย์ 
กศน. จ านวน 1 หลัง 

- 100,000 - - ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์ กศน. 
ด าเนินการแลว้
เสร็จ  จ านวน 1 
หลัง 

มีสถานทีส่ าหรับ
ประกอบกิจกรรม/
เรียนรู้ ของคนใน
ต าบล 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 9  สาย
ตาลเก้ายอด - นาพ่อ
ส าล ี

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 500  เมตร 

- 100,000 - - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 500 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมสร้าง
ผิวทางถนนลูกรัง   
หมู่ 10  สายรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมสร้างผิวทางถนน
ลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,100  เมตร 

- 200,000 - - ซ่อมสร้างผิวทาง
ถนนลูกรัง 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,100  
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 11  ภายใน
หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

แอสฟัลติก ขนาด 
2,000 ตารางเมตร  

- 240,000 - - แอสฟัลติก ขนาด 
2,000 ตาราง
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ล าเลียงการเกษตร 
หมู่ 11 สายดอนปูุ
ตา - นาพ่อใหญ่สาน 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ล าเลียงทางการเกษตร  
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 500  เมตร 

- 80,000 - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ล าเลียงทาง
การเกษตร  
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 500  เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า หมู่ 
12 สายกลาง
หมู่บ้าน (บ้านนาย
สินสมุทร - ตะวันตก
หมู่บ้าน) 
  

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ า  ขนาด   
กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  150  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 

- 345,000 - - ร่องระบายน้ า  
ขนาด กว้าง 
0.30  เมตร 
ยาว 150  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมยก
ร่องลงหินลูกรัง หมู่ 
1  สายบา้นนายสอน 
- ล าเซบาย 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิ พร้อม
ยกร่องลงหินลูกรัง 
กว้าง  3.5  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

- - 200,000 - ก่อสร้างถนนดนิ 
พร้อมยกร่องลง
หินลูกรัง กว้าง  
3.5  เมตร ยาว 
1,000  เมตร 
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า หมู่ 1 
สายภายในหมู่บ้าน 
  

เพือ่ระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ า  ขนาด   
กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 

- - 440,000 - ร่องระบายน้ า  
ขนาด กว้าง 
0.30  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
ลึก 0.30  เมตร 
ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหนิ
ลูกรัง หมู่ 2  สาย
ประปา - หนองสิม 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

- - 200,000 - ถนนดินพร้อมลง
หินลูกรัง กว้าง 3  
เมตร  ยาว 
1,500 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกห้วย
น้ าก่ า หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ไว้ท าการเกษตรและ
อุปโภคและในช่วงฤดู
แล้ง 

ขนาดกว้าง  5 เมตร  
ยาว 300  เมตร ลึก  2  
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,150 ลบ.ม. 

- - 101,250 - ขนาดกว้าง  5 
เมตร ยาว 300  
เมตร ลึก  2 
เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
2,150 ลบ.ม. 
เล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ าไว้
ท าการเกษตรและ
อุปโภคในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ 6 

เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจกรรม/ประเพณี 
ส่วนรวมของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  ขนาด 1 
งาน    

- - 100,000 - ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  
ขนาด 1 งาน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีสถานทีส่ าหรับ
ประกอบจกรรม/
ประเพณีส่วนรวม
ของหมู่บ้าน   

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้าง 
ร่องระบายน้ า หมู่ 
11 สายนานายพิชติ 
- ห้วยวังเวิน 

เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง
ในฤดูฝน 

ร่องระบายน้ า  ขนาด   
กว้าง 1  เมตร 
ยาว  500  เมตร 
 

- - 300,000 - ร่องระบายน้ า  
ขนาด  กว้าง 1  
เมตร ยาว  500  
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีการระบายน้ าที่
ท่วมขังในฤดูฝนได้
ดี 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ 1  สาย
บ้านสร้างถ่อนอก - 
หนองผือ 

เพื่อเป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร 
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดนิ  
กว้าง  3.5  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร 

- - - 200,000 ก่อสร้างถนนดนิ 
กว้าง  3.5  
เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการถมบ่อขยะ 
หมู่ 1 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของคนในชุมชน 

ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 3,000 ตาราง
เมตร 

- - - 200,000 ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คนในชุมชนมี
สุขอนามัยที่ด ี

กองช่าง 

63 โครงการขยายเขต
น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค และ
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 500 
เมตร 

- - - 43,000 ขยายเขตประปา 
ท่อเมน ขนาด 2 
นิ้ว ยาว 500 
เมตร ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
และบริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง
ศาลาเจ้าปูุหนองหาร 
หมู่ 11 

เพื่อส่งเสรมิให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ปรับปรุงศาลาเจา้ปูุ
หนองหาร จ านวน 1 
หลัง 

- - - 200,000 ปรับปรุงศาลาเจ้าปุู
หนองหาร จ านวน 
1 หลัง ท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

มีแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่
สวยงาม 

กองช่าง 

 64  โครงการ - - 7,658,500 3,977,000 2,841,250 2,143,000 - - - 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1. พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภยั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน  การค้า  อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสงัคมเมืองน่าอยู่   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านสร้างถ่อนอก 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในศูนย์ศิลปาชีพ 
 

กลุ่มทอผ้าไหมต าบล
สร้างถ่อน้อย 

30,000 
(30,000) 

30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม 
3 คร้ัง/ปี 

กลุ่มทอผ้าไหม 
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ
ต าบลสร้างถ่อน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีอาชพี
เสริมและสามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

อบรมกลุ่มอาชีพ  
จ านวน 50 คน 

70,000 
(70,000) 

70,000 70,000 70,000 จัดอบรมกลุ่ม
อาชีพ ปลีะ 1 
คร้ัง 

ประชาชนมีความรู้
และมีอาชีพเสริม
และสามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตร ี

เพื่อให้สังคมและ
ชุมชนมสี่วนร่วมใน
การปูองกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหาในพืน้ที ่

อบรมกลุ่มสตรี สมาชิก
ครอบครัว  120 คน 

40,000 
(40,000) 

40,000 40,000 40,000 จัดอบรม 1 
คร้ัง/ป ี

สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้าง
เครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหาในพืน้ที ่

ส านักปลัด 

4 โครงการต าบลสร้าง
ถ่อน้อยน่าอยู่ 

เพื่อให้ประชาชน
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 30,000 
(30,000) 

30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนที่ผ่าน
มาตรฐานเมือง
น่าอยู ่
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
สามัคคี รักความ
สะอาด สวยงาม มี
ร่างกายแข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ด ี

ส านักปลัด 

5 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อให้ชุมชนปลอด
จากยาเสพติด 

ประชาชน  13 หมู่บ้าน 50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
ร้อยละ 80 

สามารถปูองกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
 

รวม 5  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
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4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ 
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลสรา้ง
ถ่อน้อย 

เพื่อให้ครอบครัว
อบอุ่นพึ่งตนเองได ้

ครอบครัวจ านวน  
30 ครอบครัว 

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 จ านวนครอบครัว
ที่ร่วมโครงการ 
30 ครอบครัว 

ครอบครัวเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได ้

พมจ.อ านาจฯ, 
อบต. 

2 โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 
ทางสงัคม 

เพื่อเป็นการ
สงเคราะห์ให้
ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนหรือผู้
ที่มีความเดือดร้อนและ
ประสบปัญหาทางสังคม 

40,000 
(40,000) 

40,000 40,000 40,000 จ านวนผูไ้ด้รับ
การสงเคราะห์มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

ผู้ได้รับการ
สงเคราะห์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่
เป็นปัญหาแก่
สังคม 

ส านักปลัด 

3 โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้บ้านของผู้
ยากไร้ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้ในต าบลสร้าง
ถ่อน้อย 

80,000 
(800,000) 

80,000 80,000 80,000 บ้านผู้ยากไร้
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ดูแลด้านที่อยู่อาศัย 

ส านักปลัด,  
กองช่าง 

4 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมศูนย์บริการ
คนพิการต าบลสรา้ง
ถ่อน้อย 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรม/บริหาร
หลากหลายที่เปน็
ประโยชน์ส าหรับคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ 

ฟื้นฟูคนพิการให้มีชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

100,000 
(100,000) 

100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พิการที่
ได้รับการฟื้นฟู
ร้อยละ 90 

เป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรม/บริหาร
ลากหลายที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับ
คนพิการและผูดู้แล
คนพิการ 

สนง.พมจ.อจ., 
ศพส.อจ  อบต. 

รพ.สต. 

รวม 4  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
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4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ  
 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน
ในการปูองกันอุบัติเหตุ 
และอุบัติภัย 

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน  ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 
และสงกรานต ์

100,000 
(100,000) 

100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม 
2 คร้ัง/ปี 

ประชาชนจ านวน 
13 หมู่บ้านและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนนุ
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพื่อบริการผู้ปุวย
ฉุกเฉิน อุบัติภัย-
อุบัติเหตุ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 440,000 
(440,000) 

440,000 440,000 440,000 จ านวนหมู่บ้าน 
13 หมู่บ้าน 

สามารถช่วยผู้ปวุย
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
ทันเวลา 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 440,000 440,000 440,000 440,000 - - - 
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      4.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห์ผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีเงิน
ส าหรับเป็นทุนในการ
เลี้ยงชีพ และค่า
พาหนะในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ต าบล
สร้างถ่อน้อย 

300,000 
 (384,000) 

300,000 300,000 300,000 จ านวนผูไ้ด้รับ
การสงเคราะห์  
ร้อยละ 100 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
มีขวัญก าลังใจ
ในการด าเนิน
ชีวิต 

ส านักปลัด 

2 โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงิน
ส าหรับเป็นทุนในการ
เลี้ยงชีพ และค่า
พาหนะในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล 

ผู้สูงอายุต าบลสร้าง
ถ่อน้อย 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนผูไ้ด้รับ
การสงเคราะห์  
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

3 โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมีเงิน
ส าหรับเป็นทุนในการ
เลี้ยงชีพ และค่า
พาหนะในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล 

คนพิการต าบลสรา้ง
ถ่อน้อย 

4,000,000  4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนผูไ้ด้รับ
การสงเคราะห์  
ร้อยละ 100 

คนพิการ มี
ขวัญก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 14,300,000 14,300,000 14,300,000 14,300,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
ควบคุมไฟปาุ 

เพื่อดูแลรักษาปุา
ชุมชนปุาดงใหญ่ให้คง
สภาพปาุที่อุดม
สมบูรณ ์

สนับสนนุการดูแล
ปูองกันไฟปุา จ านวน 
13 หมู่บ้าน 
 

240,000 
(150,000) 

240,000 240,000 240,000 พื้นที่ปาุที่เกิดไฟ
ปุาลดลงร้อยละ 
50 

ดูแลรักษาปาุชุมชน
ปุาดงใหญ่ให้คง
สภาพปาุที่อุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด 
 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ปุาดงใหญ่ 13 หมู่บ้าน 

250,000 
(250,000) 

250,000 250,000 250,000 จ านวน
พันธุกรรมพืชที่
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

เป็นแหล่งศึกษา
ข้อมูลทรัพยากร
พันธุกรรมพืชที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ลูกหลาน 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการบริหาร
จัดการสวนสัตว์เปิด
เฉลิมพระเกียรติ  
บ้านนาคู หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบล/แหล่งเพาะพันธ์
สัตว ์

จัดซื้ออาหารสัตว์ และ 
ปรับปรุงสวนสัตว ์

270,000 
(250,000) 

270,000 270,000 270,000 จ านวนนักท่อง 
เที่ยวและจ านวน
สัตว์เพิม่ขึ้นร้อย
ละ 60 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม 

ส านักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 760,000 760,000 760,000 760,000 - - - 

ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษ ี

ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจบุัน 

200,000 
(200,000) 

200,000 200,000 200,000 แผนที่ภาษีที่
ด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนั 

การจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มข้ึน 

กองการคลัง 

2 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้และ
ประสบการณ์ของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง ของ 
อบต. 

จัดส่งผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาพนักงานและ
พนักงานจ้างเข้ารบัการ
ฝึกอบรมตามโครงการ
ต่างๆ 

50,000 
(50,000) 

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการสามารถ
เพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
พนักงานจ้างได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อให้คนท้องถิ่น
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถ่ินไทย 

จัดนิทรรศการร่วม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

20,000 
(20,000) 

20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 1 
คร้ัง/ป ี

พนักงาน/
ผู้ร่วมงาน เห็นถึง
ความส าคัญของ
การปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

ส านักปลัด 
 

ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสน์กษัตริย ์
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในพิธีต่าง ๆ   

60,000 
(20,000) 

60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ถวายความ
จงรักภักดีร้อยละ 
60 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย ์

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 330,000 330,000 330,000 330,000 - - - 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดประชุม
พหุภาคี 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาต าบล 

แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามป ี

30,000 
(20,000) 

30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
ที่ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย 70 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พัฒนาต าบล 

ส านักปลัด 

2 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมออกพบปะ
กับประชาชนในการเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  13 หมู่บ้าน 

60,000 
(60,000) 

60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน
ที่ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย 70 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉนัท ์

เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและความ
ปรองดองในชุมชน 

จ านวน  13 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 คนในชุมชนมี
ความสามัคคี 
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีความ
ปรองดอง ลด
ความขัดแย้ง 

ส านักปลัด 
 
 

รวม 3  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
 

 
 
  


