
๒. บัญชีโครงการพัฒนา                แบบ ผ. ๐2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย 3,๔  
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายไฟฟา้ ความยาว 
115 เมตร 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย 6,7 
หมู่ที่ ๑  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายไฟฟา้ ความยาว 
611 เมตร 

- - - 
 

500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้ง
ป้ายบอกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งปา้ยบอกซอยใน
หมู่บ้าน 

- - 55,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

4 ติดตั้งถังกรองสนิม
แท็งค์น้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งถังกรองสนิม
แท็งค์น้ําประปา
หมู่บ้าน หมู่ ๑ 

- - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน ซอย 5 
ถึงซอย 10  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการอุปโภค-
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน 

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 2 นิ้ว  
ความยาวทัง้หมด 
644 เมตร 

- - 150,000 
 

-  
- 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา PVC 
ซอย 5 , 6  
ริมแม่น้ํา หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
 

วางท่อPVC ขนาด 8 
นิ้ว พร้อมบ่อพัก 

- - - 150,000 150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 250,000 250,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย 5 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
และประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 129 
เมตร และท่อระบาย
น้ําคสล.  Ø 1.00 
เมตร จํานวน 8 
ท่อน 

- - - 
 

400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมและ
ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สัญจรสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอก
คลองพร้อมฝั่งท่อ
และทําประตูเปิด-
ปิดน้าํ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกคลองพร้อม
ฝั่งท่อและทาํประตู
เปิด-ปิดน้าํ 

- - - 
 

400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย 
4,๕,๗,๙ และ 
๑๐ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
บ้านเรือนราษฎร 

วางท่อระบายน้าํ  - - - 3,000,000 3,000,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ 
ราษฎร 

น้ําไมท่่วม
บ้านเรือนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้าํคลอง
ยายไป่ หมู่ที่  ๑ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ําใช้ทาํการเกษตร
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองส่งน้ํา
ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร 

๕๐,๐๐๐ - - -  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีน้ํา
ใช้ทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

12 เพิ่มสายเมนไฟฟ้า
สาธารณะให้ใหญ่
ขึ้นเพื่อรองรับการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ทั้งหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 
 

โครงการก่อสร้าง
เข่ือนถมดิน
บรเิวณริมตลิ่ง
ปากซอย ๓ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันการพัง
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง 

1 โครงการ - ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

บริเวณริมตลิ่ง
ไม่ทรุดตัว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนถมดิน
บริเวณริมตลิ่ง 
ภายในหมู่ ๑ 

เพื่อป้องกันการพัง
ของดินบริเวณริม
ตลิ่ง 

1 โครงการ - ๑๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

บริเวณริมตลิ่ง
ไม่ทรุดตัว 

กองช่าง 

15 โครงการขยาย
ถนนโค้งตน้หว้า 
ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

ขยายถนนโค้งต้นหวา้ 
กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๕ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

16 โครงการฝังท่อ
พร้อมประตูเปิด-
ปิดน้าํคลองยายไป่ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม
บ้านเรือนของ
ราษฎร 

ฝังท่อพร้อมประตู
เปิด-ปิดน้าํคลองยาย
ไป ่

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือนของ
ราษฎร 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งถัง 
กรองสนิมแท็งค์
น้ําประปา (บา้น
กํานันเล็ก,กํานนั 
ช่วน) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสาํรับอุปโภค-
บริโภค 

จํานวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ 

- - 200,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
สํารับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ
น้ําประปาหมู่บ้าน 
บ้านนายมุ้ม ไข่
ม่วงถึงเขตติดต่อ
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
และประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 
288 เมตร 

- - - 
 

150,000 150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
และประชาชน
มีทางสัญจรที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อ
น้ําประปาหมู่บ้าน
จากบ้านผู้กํากบั
ถึงบ้านนาง    
สายทอง หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
 

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 
150 เมตร 

- - - 
 

80,000 80,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณบึงลาดใหญ่ 
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ยาว 1,011 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 166 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 422 
เมตร  ปี 2565 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3 
เมตร ยาว 423 
เมตร  ปี 2565 

- - - 350,000 1,200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอก
คลองระบายน้ํา
บ้านนายชอบ 
เจียมเจริญ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 120.3 เมตร 

- - 30,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายประจาํ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
(ทั้งหมู่บ้าน) 

เพื่อใช้สําหรับ
ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

จํานวน 4 ชุด - - - 250,000 250,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนายเจียง   
เก็งวิเชียรไชย 
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

- - - 250,000 250,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ตั้งแต่บ้านนาย
ประเสริฐ  เก็ง
วิเชียรไชยถึงบ้าน
นางเหว่า  สว่าง
เมฆ หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ยาว 1,023 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
228  เมตร  
ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 398 
เมตร  ปี 2565 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3 
เมตร ยาว 397 
เมตร  ปี 2565 

- - - 500,000 1,500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

25 โครงกาขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าบึงลาด
ใหญ่หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ยาว 642 เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 321 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 321 
เมตร ปี 2565 

- - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

26 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าถนน
บ้านนายชอบถึง
บ้านนายสมชาย     
ริมธีระกลุ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ยาว 496 เมตร - - - 500,000 
 

500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
จากฮวงซุ้ยถึง
บ้านนายประเสริฐ  
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

รวมยาว 560 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง  4 
เมตร ยาว  280 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง  4 
เมตร ยาว  280 
เมตร ปี 2565 

- - - 600,000 600,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านนายจํานงค์ 
สมสิทธิ์ หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 157 เมตร 

- - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
เส้นริมคลองส่งน้าํ
จากบ้านพัก
ชลประทานถึง
สะพานปนูบา้น
นางซุ้มแก้ว  
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

รวมยาว 431 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 
เมตร ยาว 215 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
216 เมตร 
ปี 2565 

- - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ข้างบ้านสาหร่าย 
เถลิงศักดา หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

รวมยาว 466 เมตร 
ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
233 เมตร  
ปี 2564 
ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
233 เมตร 
ปี 2565 

- - - 350,000 350,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) จาก
บ้านนางสายรุ้ง นก
ทองถึงทางแยก
ซอย4 ถึงบ้านนาง
จินดา เจียมเจริญ 
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

รวมยาว 635 เมตร 
ช่วงที ่1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 317 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
318 เมตร 
ปี 2565 

- - - 600,000 600,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

32 โครงการดาดคลอง
ส่งน้าํ คสล. 
บึงลาดใหญ่  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันดิน 
สไลล ์

รวมยาว 646 เมตร 
ช่วงที่ 1  ยาว 382 
เมตร ปี 2563 
ช่วงที ่2  ยาว 264 
เมตร ปี 2564 
 

- - 600,000 450,000 - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

หน้าดิน
ไม่สไลล์ลงใน
บึงลาดใหญ่ 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ตั้งแต่สี่แยกบ้าน
นางบรรจง บุตร- 
ทะยัก ถึงฮวงซุ้ย
หมูที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

รวมยาว 463 เมตร
ช่วงที ่1 กว้าง 6 
เมตร ยาว 231 
เมตร  ปี 2 564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 232 
เมตร ปี 2565 

- - - 700,000 700,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์)คลอง
บ้านกาํนนัสนอง 
สมสิทธิ์ถึงซอย 1 
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

ยาว  1,028 เมตร 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร  
ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
215 เมตร และ 
ขนาดกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 313 
เมตร ปี 2565 
 

- - - 1,150,000 1,150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

35 โครงการติดตั้ง  
เสาไฟไฮแมสตรง
คลองบ้านกํานนั
สนอง สมสทิธิ์   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้แสงสว่าง
กับประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 

จํานาวน 1 ตน้ - - - 600,000 600,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สําหรับ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน                 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

36 โครงการดาดคลอง
ส่งน้าํคสล. ต่อจาก
ของเดิมถึงบ้าน
นายชิม ส่วนลา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บน้ําสําหรับ
ใช้ในการเกษตร 

ยาว 888 เมตร 
ช่วงที่ 1  ยาว 444 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที ่2  ยาว 444 
เมตร ปี 2565 

- - - 600,000 600,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์)  ซอย 
3 บ้านขอบลาด 
หมู่ที่ 2 

เพี่อประชาชนใช้
เส้นทางสัญจรที่
สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 666 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 333 
เมตร  
ปี 2564 
ช่วงที ่2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 333 
เมตร  
ปี 2565 

- - - 470,000 470,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

38 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก บ้าน
นางสายรุ้ง นกทอง 
ถึงคลองน้ําทิง้  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 
 

วางท่อระบายน้าํ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 ยาว 635 
เมตร 
ช่วงที ่1  ยาว 317 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที ่2  ยาว 318 
เมตร ปี 2565 

- - - 720,000 720,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งปา้ย
บอกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

1 โครงการ - - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

1 โครงการ - - - 250,000 250,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบา้นนาย
ฉลวย เจียมเจริญ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
จํานวน ๑ จุด 

๕๐,๐๐๐.- - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านกาํนนัชอบ 
หมู่ที่ ๒ (ต่อจาก
ของเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว๑๑๓  เมตร 

๒๓๗,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนายประเสริฐ-
บ้านนางเหว่า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 

- ๒๙๓,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้าํจาก 
ลาดใหญ่-หนองปรือ  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ําใช้ทาํ
การเกษตร
เพียงพอ 

1 โครงการ - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

45 โครงการติดตั้งถัง
กรองสนิมแท็งค์
น้ําประปา ซอย ๓
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคที่
ได้มาตรฐาน 

1 โครงการ - ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซม
ถนนซอย ๓,๔ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

47 โครงการเสริมไหล่
ทางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตจาก 
วัดหุบกระทิง-สี่แยก
คลองบ้านนาง 
บรรจง บุตรทะยัก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมถนน ไหล่
ทางกว้างข้างละ 
๑.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

48 ขุดลอกคลองระบาย
น้ําบา้นนางกร-บ้าน
นายชอบ เจียมเจริญ 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

1 โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือนของ
ราษฎร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

49 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนหนา้
บ้านกาํนนัชอบ  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

1 โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึว 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
ทางเข้าบา้นจาํลอง 
สมสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๐  เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบดอัด
สายบา้นนางหร่าย 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๐๐       
เมตร ยาว ๒๗๐            
เมตร 

- - - ๒๕๙,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านนางมาล ี
คงสบาย หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๐๐       
เมตร ยาว ๑๕๕            
เมตร 

- - - ๑๔๘,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
ฮวงจุ้ย – บ้านนาย
ประเสริฐ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๒๐  เมตร 

- - - ๓๐๗,๐๐๐ - ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าํตัวยู
จากบ้านนาย
จําลอง กลิ่นศรีถึง
บ้านนางธนพน 
น้อยอุดม หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 

รางระบายน้าํตัวยู 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 
222 ม. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.40 
ม. ยาว 120 ม. 
และวางท่อระบายน้าํ 
คสล.  Ø 0.30  
ปี 2563 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 
ม. ยาว 102 ม. 
ปี 2564-2565 
 

- - 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

55 โครงการซ่อมแซม
ฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้ํา
จากบ้านนางอําพร 
วิชัยถึงบา้น
นางสาวอาร ี
สวนลา หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน
อันตราย 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 
156 ม. และวางท่อ
ระบายน้ํายาว 36 ม. 
 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุกับ
ประชาชน 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านทวี 
ประกอบแก้ว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 408 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 204 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 204 
เมตร ปี 2565 

- - - 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์)  
บริเวณสี่แยก 
ร้านค้าตี๋แต๋วถึงสวน
ธรรมวัติ หมูที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

ยาว 454 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 227 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที ่2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 227 
เมตร ปี 2565 

- - - 280,000 280,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบา้น
นายวนิัย บัวขาว 
หมูที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 154 เมตร 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

59 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําทิง้พร้อม
บ่อพักบ้านเจ๊เขียด
ถึงบ้านนางอาภา  
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 

ท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø 0.60 ยาว 
244 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําสายสวน
ธรรมวัติถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 387 เมตร 
และวางท่อระบายน้าํ 
คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 194 
เมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 193 
เมตร ปี 2565 

- - - 450,๐๐๐ 450,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.
พร้อมบ่อพักบ้าน 
พ้วน สมสทิธิ์ ถึง 
ไร่นายเล็ก  
พวงไพโรจน์  
หมูที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 

ท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø 0.60 
ยาว 267 เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 133 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 134 
เมตร ปี 2565 

- - - 300,๐๐๐ 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต    
บ้านนายหลาบ 
ขอนจันทร์ ถึงบ้าน
นางจาํนง แซ่ตัน
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 391 เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 196 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 195 
เมตร ปี 2565 

- - - ๓๐0,๐๐๐ 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

63 โครงการเสริมแนว
คันคลองเพื่อกันน้ํา
ล้นเส้นบ้านนาย
หลาบ ขอนจันทร์ 
หมูที่ 3 

เพื่อเป็นแนวกันน้าํ เสริมแนวคันคลอง 
คสล. ยาว 114 
เมตร ทั้งสองข้าง 

- - - 150,๐๐๐ 150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

มีแนวกันน้าํ กองช่าง 

64 โครงการดาดคลอง
ส่งน้าํตั้งแต่ทางเข้า
บ้านนายหลาบ 
ขอนจันทร์  
ตลอดเส้น หมูที่ 3 

เพื่อให้เกษตรกรได้
มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

ดาดคลองส่งน้ํา ยาว 
370 เมตร 

- - - 4๐0,๐๐๐ 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

เกษตรกรได้มี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

65 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตั้งแต่สี่แยกคลอง
ชลประทานถึงบา้น
นางอําพรวชิัย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 6.00  เมตร 
ยาว 265 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 
เมตร ยาวว 133 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 
เมตร ยาวว 132 
เมตร ปี 2565 

- - - 450,๐๐๐ 450,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

66 โครงการติดตั้งปา้ย
บอกซอยภายใน
หมู่บ้านหมูที่ 3 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

1 โครงการ - - - 150,000 150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

67 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําทิง้พร้อม
บ่อพักบ้านนายเสย 
อ่อนแช่ม ถึงคลอง
น้ําทิ้งชลประทาน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 

วางท่อระบายน้าํ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 ยาว 155 
เมตร 

- - - 350,๐๐๐ 350,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 3 ทางเข้าทุ่ง
กระถิน (ประตนู้ํา)
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 327 เมตร 

- - - 550,๐๐๐ 550,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

69 โครงการติดตั้ง
กระจกโค้งภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อลดอุบัติเหตุ
ภายในหมู่บ้าน 

จํานวน 3 ชุด - - - 100,๐๐๐ 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ลดอุบัติเหตุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณคลองห้วย
หอยหมู่ที่ 3 ถึงเขต
ติดต่อเทศบาล
ตําบลเบิกไพร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 101 เมตร 
และทํากาํแพงกันน้ํา
กัดเซาะถนน 

- - - 350,๐๐๐ 350,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

71 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณซอย
หน้าบา้นนาย 
สมบุญ รุ่งสวา่ง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - - 320,๐๐๐ 320,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

72 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบา้น 
นายเลิศ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ยาว 200 เมตร - - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) ต่อ
จากถนนเดิมหน้า
บ้านนายเจริญ 
เนื่องอุต หมู่ที่ 3 
ถึงเขตหมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- - - 400,๐๐๐ 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 87 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

74 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

75 โครงการซ่อมแซม
ถนนบริเวณสี่แยก
วิทยาลัยการอาชีพ 
ถึงบ้านขอบลาด 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมถนน  กว้าง        
๖.๐๐ เมตร ยาว 
๔๕๗  เมตร 

๕๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนางมณ ถึง
บ้านนายมานะ 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๗๑ เมตร 

๓๐๒,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายใน บัวขาว 
ถึงบ้านนายหว่าง 
สัมฤทธิ์ หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง 
๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๑๗๔  เมตร 

๓๐๗,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

78 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านนาย 
ไกรทองถึงคลอง
ชลประทานหมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน ๑ จุด 

๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายทวี 
ประกอบแก้ว  
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง 
๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร 

- ๘๗๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้าํ จาก
บ้านนายหลาบ 
ขอนจันทร์ถึง
บ้านผญ.บุญเลิศ 
พุ่มบัว (ทั้งหมู่บ้าน) 
พร้อมซ่อมท่อข้าม
ทาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

1 โครงการ - ๒๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

81 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายยอง 
สุวรรณศรี ถึงบ้าน
นางลอง  หนูด ี
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง 
๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 

- ๓๕๔,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบดอัด
ถนนบา้นนายเชน 
เปลี่ยนพุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๕ เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสาย
สวนธรรมวัติถึง 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร 

- - ๖๓๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

 
90 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

84 โครงการวางท่อน้าํ
ทิ้งข้างบา้นนาย
อนันต์ กลิ่นศรีถึง 
คลองข้างบา้นนาง
อ้อย น้อยอุดม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

วางท่อระบายน้าํทิ้ง 
ระยะทาง   ๕๐ 
เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านนางแวว  
ถึงบ้านนางอ้อย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้าง
ถนคอนกรีตสาย
บ้านนายหลาบ  
ขอนจันทร์ ถึงบ้าน
นางจาํนง  แซ่ตัน 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๓๗๖  เมตร 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

 
91 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

. โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

87 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําทิง้สาย
บ้านนางพ้วน  
สมสิทธิ์ ถึงไร่นาง
เล็ก พวงไพโรจน ์

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

วางท่อระบายน้าํทิ้ง 
ระยะทาง  ๑๐๐ 
เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้าง
แท็งค์ประปา
หมู่บ้านบริเวณ
หน้าวัดลาดบัวขาว 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดหอถังเหล็ก
รูปทรงแชมเปญ    
สูง 20 เมตร ความจุ
ไม่น้อยกว่า 20    
ลูกบาศ์กเมตร 
จํานวน 1 ถัง 

- - - 40๐,๐๐๐ 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้มี
อุปโภค-
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) 
ซอย 5 หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

ยาว 742 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 400 
เมตร ปี 2563 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 220 
เมตร 

- - 550,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

 
92 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

   และกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 111 
เมตร  
ปี 2564, 2565 

        

90 โครงการขยาย
ไฟฟ้าบ้านนายสังข์ 
พันธุ์สบื หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ยาว 118 เมตร - - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.
ซอย 11 หมูที่ 4 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรและป้องกัน
น้ําท่วม 

ยาว 731 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 419 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 46 เมตร 
และวางท่อระบายน้าํ 
คสล. ขนาด  Ø 
0.60x1.00 เมตร 
ปี 2565 

- - - 600,000 1,200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
และน้าํท่วมไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
93 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

92 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
ตั้งแต่ร้านเสริม
สวยกิ๊ฟถึงแม่น้ํา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม วางท่อระบายน้าํ 
คสล. ขนาด Ø 
0.60 ยาว 390 
เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 195 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 195 
เมตร ปี 2565 

- - - 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน ซอย 4
และซอย 5  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช ้

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 3 นิ้ว 
ยาว 1,426 เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 806 
เมตร  ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 620 
เมตร  ปี 2565 

- - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

94 โครงการติดตั้งราว
เหล็กบริเวณริม
คลองยืมสะพาน
ทางเข้าบา้นทุ่งทอง
ซอย 5 หมูที่ 4 

เพื่อป้องกันอัตราย ราวเหล็ก ยาว 40 
เมตร สูง 1.20 
เมตร 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

95 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
พร้อมถมดินเพื่อ
ขยายถนนซอย5 
หมูที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม วางท่อระบายน้าํ 
คสล. ขนาด Ø 
0.80 ยาว 268 
เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 134 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 134 
เมตร ปี 2565 

- - - 600,000 600,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

96 โครงการติดตั้งปา้ย
บอกซอยในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

1 โครงการ - - - 70,000 70,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

97 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

1 โครงการ - - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

98 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
พร้อมถมดินตรง
ตลาดนัดหัวคลอง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม ดินถมมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 1,346.40 
ลบ.ม. และวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. Ø 
1.00 ม. ยาว 58 ม. 
ช่วงที่ 1 ยาว 45 
เมตร ป ี2563 
ช่วงที่ 2 ยาว 13 
เมตร ปี 2564 

- - 500,000 300,000 - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

99 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําทิง้บา้น 
เจเ๊บียบถึงคลอง
ข้างบ้านนางอาภา 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

วางท่อระบายน้าํทิ้ง 
ระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายวิรัตน์  
ซังเต็บ   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
กว้าง ๓.๕๐  เมตร 
ยาว ๒๖๙  เมตร 

- - - ๕๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

101 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แพปลาหนา้วัด
ลาดบวัขาว  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อปรับปรุงแพ
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น  

1 โครงการ ๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ไม่เป็น
อันตรายกับ
ประชาชน 

กองช่าง 

102 โครงการเปลี่ยน
ท่อระบายน้ํา และ
เสริมปากคลอง 
ส่งน้าํ ซอย ๔ ถึง 
ซอย ๕ หมู่ที่ ๔  

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

เปลี่ยนท่อระบายน้ํา
Ø กว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๔๒ เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ลาดยาง ซอย
๑,๓,๔ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  กว้าง 
๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๔๐๐   เมตร 

- ๗๒๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

104 โครงการขยาย
ระบบประปา
หมู่บ้าน (วางท่อ 
PVC) ซอย ๑,๓,๕
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

วางท่อ PVC ซอย 
๑,๓,๕ ระยะทาง 
๓๕๐   เมตร 

- ๔๒๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน า้
ใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

105 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ในการทํา
กิจกรรม 

กว้าง ๑๐   เมตร 
ยาว ๒๕ เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 

กองช่าง 

106 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ซอย 
๑๑ หลังโรงเรียน
วัดลาดบัวขาว 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของ
ราษฎร 

วางท่อระบายน้าํ 
ระยะทางยาว ๙๗    
เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง
พร้อมขยายถนน 
ลาดยาง ซอย ๑
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๕  เมตร 

- - - ๒๙๗,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

108 โครงการเปลี่ยน
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

กล้อง AHD 2 ล้าน
พิกเซล (สตาร์ไลท์) 
จํานวน 8 ตัวและ
เครื่องบันทึก AHD 
8 CHพร้อมHDD 4 
TB 

- - 50,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

109 โครงการเดินท่อ
น้ําประปาหมู่บ้าน
เส้นถนนริมคลอง
(บ้านนายแดงถึง
บ้านทําขนม)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 3 นิ้ว 
ช่วงที่ 1 ยาว 165 
เมตร   
ช่วงที่ 2 ยาว 35 
เมตร 
ช่วงที่ 3 ยาว 160 
เมตร 

- - - 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีใช้
ในการอุปโภค-
บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

110 โครงการร้ือแท็งค์
น้ําจากซอยบ้าน
นายชูศักดิ์  
เทียนเครือ หมู่ที่ 5 

ไม่สามารถใช้งาน
แล้ว 

จํานวน 1 แห่ง - - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนจะ
ได้มีพื้นที่ใช้
ประโยชน์
อย่างอื่นได ้

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยบ้านนาย
ประยูร จันทร์พฒุิ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ยาว 350 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 
ม. ยาว 250 ม. 
ปี 2563   
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 
ม. ยาว 100 ม. 
ปี 2564   

- - 350,000 200,000 - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

112 โครงการดาดคลอง
ส่งน้าํ คสล.ซอย
บ้านนายประยูร 
จันทร์พุฒิ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้มีน้าํใช้ในการ
ทําการเกษตร 

ยาว 230 เมตร - - 250,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

เกษตรกรได้มี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

113 โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารของ
ทางราชการ 

จํานวน 2 ชุด - - 100,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ของทาง
ราชการมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

114 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ซอยบา้น
นายชูศักดิ์  
เทียนเครือ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ยาว 140 เมตร - - - 150,000 150,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

115 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมน
ประปาภายใน
หมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

116 โครงการติดตั้งปา้ย
บอกซอยในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

1 โครงการ - - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
พาราสเซอรรี่ชิล
ทับหน้าถนน
บริเวณริมแม่น้ํา 
หมู่ ๕ บริเวณปาก
ซอยเข้าบ้านนาง
สมบัติ ถึงสะพาน
ข้ามคลอง
ชลประทาน(ซอย
โรงสีเก่า) ซอย ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราสเซอรร่ี
ชิลทบัหน้าถนน
บริเวณริมแม่น้ํา  
หมู่ที่ ๕  กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๘๓ เมตร 

๔๓๘,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

118 โครงการซ่อมแซม
ถนนริมแม่น้ํา  
หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

จํานวน ๓ จุด 
๑.หน้าบ้านนางอารีย ์
๒.หน้าบ้านนางวไิล 
๓.หน้าบ้านผช.
อ่อนหวาน 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

119 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนซอยบ้าน
สัมพันธ์ นาลยั  
หมู่ที่ ๕ 

 เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟา้สาธารณะ 
จํานวน ๑ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

120 โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าโซล่าเซลส์  
 

 เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟา้สาธารณะ 
จํานวน ๕ จุด 
๑.บ้านสัมพันธ์  
นาลัย 
๒.บ้านผช.อนหวาน 
๓.สหกรณ์ออมทรัพย์ 
๔.ซอย ๑ 
๕.บ้านแท้งคน์้ํา 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

121 โครงการต่อเติม
ระเบียงสหกรณ์
ออมทรัพย์  
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้มีพื้นที่
สําหรับใช้งาน 

1 โครงการ - - - ๑๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

มีพื้นที่สาํรับใช้
งานได้มากข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

122 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนางติ๊ด 
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 203 เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผช.ชาติ 
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 265 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

124 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย 3 บา้น
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ยาว 340 เมตร - - - 400,000 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

125 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 1 บ้านผญ.
ประเสริฐ บ้านทุ่ง
กระถิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 223 เมตร 

- - - 350,000 350,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

126 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณบ้านนาย
เจิม บัวขาวถึง
วิทยาลัยพยาบาล
บรมชนนีจักรีรัช 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 381 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 382 
เมตร ปี 2565 

- - - 550,000 550,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้าง
ประตูปิด-เปิดน้าํ 
บริเวณคลองตรง 
ที่นานายฉลอง  
เก็งวิเชียรไชย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ําเก็บไวท้ํา
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
เก็บไว้ทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

128 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านท่า 
ศาลเจ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ยาว 165 เมตร - - 150,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

129 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางเข้าบา้นนาย
วันที มาลา  ถึง
บ้านนางวัฒนา 
ยางงาม หมูที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

130 โครงการติดตั้งราว
เหล็กกันรถตก
บริเวณคลอง
ชลประทานบา้น
ท่าศาลเจา้ หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกัน
อันตราย 

ยาว 12.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร 
พร้อมทาส ี

- - -  30,000 30,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ความรับ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

131 โครงการสร้างทาง
ขึ้น-ทางลง ถนน
บริเวณบ้านท่า 
ศาลเจ้าซอยใหม่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและ
ป้องกันอันตราย 

ทางขึ้นและทางลง
พร้อมติดตั้งราว
เหล็กกันรถตก 

- - -  50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ป้องกัน
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

132 โครงการติดตั้ง
เครื่องออกกําลัง
กายบริเวณบ้านทา่
ศาลเจ้า หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกกําลังกาย 

จํานวน 8 ชุด - - - 160,000 160,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

กองช่าง 

133 โครงการดาดคลอง
เส้นนาบ้านนาย 
สุวัติ หัตกรรมบ้าน
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ําเก็บไวท้ํา
การเกษตร 

ยาว 743 เมตร 
ช่วงที่ 1 ยาว 371 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 ยาว 372 
เมตร ปี 2565 

- - - 450,000 450,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
เก็บไว้ทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
จากบ้านนาย
ปราโมทย์ เกตุผดงุ 
ถึงบ้านนายฉลอง 
เก็งวิเชียรไชย  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ช่วงที่ 1  กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 350  
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2  กว้าง 4.00   
เมตร ยาว 350  
เมตร ปี 2565 

- - - 700,000 700,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

135 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

136 โครงการขยาย
พื้นที่เทลาน
คอนกรีตต่อจาก
ของของเดิม
บริเวณศาลเจ้าแม่
ยิ้มย่อง พร้อม
ก่อสร้างเวที 
ห้องน้ําสาธารณะ 
ติดตั้งไฟฟา้แสง
สว่างและสร้าง
เข่ือน หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนใน
ตําบลได้ใช้พืน้ที่
ทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

1 แห่ง - - - 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
ตําบลมี
สถานทีท่ํา
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

137 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บา้นห้วย 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์  
กว้าง ๑๐ เมตร  
ยาว ๒๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย ๕ 
บ้านทุ่งกระถิน พร้อม
วางท่อระบายน้าํ 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 

๔๒๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

139 โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่ ๖ บ้าน 
ท่าศาลเจา้ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําในเพียงพอ 

วางท่อเมนประปา
ระยะทางยาว  
๑,๕๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย ๓ 
ถนนบา้นนายกา้น-
คลองชลประทาน 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างนนลาดยาง 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐  เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

141 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

จํานวน 1 เส้น ๕๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนางนงค์ ถึง 
บ้านนางศิริพร  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
กว้าง  ๓.๕๐ เมตร 
ยาว  ๑,๑๔๐  เมตร 

- ๒๙๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

143 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านท่า 
ศาลเจ้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ท่าศาลเจา้ ๑ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

กองช่าง 

144 โครงการซ่อมแซม
ถนนบา้นทา่ศาล
เจ้าซอยใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

จํานวน 1 เส้น - ๒๘๒,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

145 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านห้วย  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ห้วย ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชท้ั่วถึง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

146 โครงการก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้าํ
คลองสายบ้าน 
ทุ่งกระถิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ทาํการเกษตร
เพียงพอ 

จํานวน ๑ จุด - - ๑๗๕,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย 
๒ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๕๐ เมตร 

- - - ๖๖๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

148 โครงการเทพื้น
หน้าศาลเจา้พร้อม
ทําราวกันตกและ
ทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนได้มี
พื้นที่สาํรับใช้ทาํ
กิจกรรม 

เทพื้นคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 788 
ตารางเมตรราวกัน
ตก ยาว 67 เมตร 
และทางขึ้น-ลง 

- 498,600 - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้มี
พื้นที่สาํรับใช้
ทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้าง
สัญญาณไฟ
กระพริบ หมู่ที่ 6 

เพื่อความ
ปลอดภัยสําหรับ
ประชาชนที่สัญจร 

จํานวน  2 ชุด - - 55,000 - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

150 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสวา่งเส้น
ถนนลาดยางคลอง
ชลประทาน  
(เส้นใหม่) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

จํานวน 19 ชุด - - - 550,000 550,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์)   
ซอย 2 หมูที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ยาว 666 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 370 
เมตร ปี 2563 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 296 
เมตร ปี64,65 

- - 550,000 40๐,๐๐๐ 400,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) 
ซอย 3 หมูที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ยาว 500 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 250 
เมตร ปี 2564 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 250 
เมตร ปี 2565 

- - - 300,000 300,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

153 โครงการติดตั้งเสา
ไฟไฮแมสบริเวณ
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

เสาไฟไฮแมส  
จํานาวน 1 ตน้ 

- - - 550,000 550,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

154 โครงการติดตั้ง
เสียงไร้สายภายใน
หมู่บ้านหมูที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ 

จํานวน 3 ชุด - - - 180,000 180,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ 

กองช่าง 

155 โครงการติดตั้งปา้ย
บอกซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้บอกทาง
ให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งปา้ยบอกซอย
ในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
ได้รับรับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

156 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 250,000 250,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

157 โครงการเดินท่อ
น้ําประปาหมู่บ้าน
ซอย 2 หมูที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําในเพียงพอ 

วางท่อน้าํปะปา 
ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 
72 เมตร 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(โอเวอร์เลย์)   
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 630 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. 
ยาว 170 ม. ป ี63 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. 
ยาว 230 ม. ป ี64 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. 
ยาว 230 ม. ป ี65   

- - 350,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้าง
ถังน้ําทรงแชมเปญ 
พร้อมติดตั้ง 
Submersible  
หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

ก่อสร้างถังน้ําทรง 
แชมเปญ จํานวน ๑ 
จุด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ในการ
อุปโภค-
บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

160 โครงการก่อสร้าง
รางน้ําตัวยูพร้อม
ฝาปิด ซอย ๒ 
หมู่ ๗  

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

๑๘๐,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

161 โครงการซ่อมแซม
ถนน (Overlay) 
ซอย ๓ ตลอดเส้น
หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมถนน 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๓๘๐ เมตร 

- ๖๘๔,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

162 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําทิง้คลอง
ชลประทาน-คลอง
ทุ่งน้ําตก 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือน
ราษฎร 

วางท่อขนาดØ 
๑.๐๐ เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือน
ราษฎร 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้าง
ประตูกัก เก็บน้ํา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ทาํเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้างประตูเปิด-
ปิดน้าํ จํานวน ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
สําหรับใช้ทาํ
การเกษตร 

กองช่าง 

164 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้าํลน้หน้า
สวนมะพรา้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ทาํเกษตร
เพียงพอ 

ก่อสร้างประตูเปิด-
ปิดน้าํ จํานวน ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
สําหรับใช้ทาํ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลคา่ผลผลิต            
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

165 วางท่อระบายน้าํ
หลังอู่บ้านตาเผียง 

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วม 

วางท่อขนาด Ø 
๑.๐๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือน 

กองช่าง 

166 โครงการดาดคลอง
ปูนสายตน้โพธิ์  
หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีน้ําใช้ทํา
การเกษตร 

ดาดคลองปนู  
ยาว ๘๕ เมตร 

- - - ๑๔๕,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
ใช้ทําการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้าง
รางน้ําตัวย ูพร้อม
ฝาปิดซอย ๕  
หมู่ ๗  

เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

กว้าง ๐.๕๐เมตร 
ยาว ๑๐๐   เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป้องกันน้าํท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

168 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ลาดยางภายใน
ตําบลลาดบัวขาว  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

หมู่ที่ ๑ – ๗ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

169 โครงการลงหิน
คลุกภายในตําบล
ลาดบวัขาว  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

หมู่ที่ ๑ – ๗ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสงัคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

170 โครงการวางท่อ
ประปาหมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้าํสําหรับ
อุปโภค 

วางท่อขนาด  4 
นิ้วยาว 265 เมตร 

- 199,600 - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํ
สําหรับอุปโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

171 โครงการติดตั้งเสา
ฟ้าส่องสวา่งสงู 
15 เมตรหน้าวัด
รางวาลย์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้แสงสว่าง
กับประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 

เสาสูง 15  เมตร 
จํานวน 1 ต้น 

- 492,600 - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

172 โครงการติดตั้งฝา
ตระแกรงระบาย
น้ําหนา้อู่ตาเพี้ยง
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันมิให้
คนและรถที่สัญจร
ไปมาตกราง
ระบายน้ํา 

ยาว 50 เมตร - 82,800 - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุกับ
ประชาชน 

กองช่าง 

173 โครงการติดตั้ง
กระจกโค้ง  
 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยทางถนน
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่ ๑ – ๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสงัคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.6 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

174 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจุดที่
สําคัญ 

เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมการ
ทําลายทรัพย์สนิ
และเหตุร้ายอื่น ๆ 

หมู่ที่ ๑ – ๗ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

175 โครงการขุดลอกคู 
คลองและแม่น้าํ
ภายในตําบล 
ลาดบวัขาว 

เพื่อให้คู คลอง
สะอาด และมีน้าํ
ใช้ตลอด 

คู, คลอง และแม่น้ํา
ในตําบลลาดบัวขาว 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

คู คลอง
สะอาด และมี
น้ําใช้ตลอดใน
การเกษตร 

กองช่าง 

176 โครงการติดตั้ง 
โคมไฟฟ้าLED  
 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลลาดบัวขาว
ได้รับความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1 -  7 - - - 500,000 500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
ลาดบวัได้รับ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ์
สินมกข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

177 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ศพด. 

เพื่อให้เด็กใน
ศพด.มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ 

สนับสนนุค่าใช้จา่ย
เป็นค่าจา้งเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
เด็กเล็กใน ศพด.  
๔ ไตรมาส 

๒๖0,000 260,000 ๒๖0,000 ๒๖0,000 ๒๖0,000 เด็กใน ศพด. มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
เพียงพอทุกวัน 
ทําการ 

เด็กใน ศพด. 
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
เพียงพอทุกวัน
ทําการ 

กอง
การศึกษา 

178 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา
สําหรับเป็นคา่จัด 
การเรียนการสอน 
ใน ศพด. 

เพื่อให้ ศพด. มี
อุปกรณ์สื่อการ  
เรียนการสอน
เพิ่มข้ึน 

สนับสนนุค่าใช้จา่ย
การบริหาร
สถานศึกษาสําหรับ
เป็นค่าจัดการเรียน
การสอนใน ศพด.  

๘๕,000 ๘๕,000 ๘๕,000 ๘๕,000 ๘๕,000 เด็กใน ศพด. มี
ความรู้เพิ่มข้น 

เด็กใน ศพด. 
มีความรู้
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

179 จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) สาํหรับ
โรงเรียน 
วัดลาดบัวขาว 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
รับประทาน
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)สาํหรับโรงเรียน
วัดลาดบัวขาวให้มี
รับประทาน จาํนวน
ไม่น้อยกว่า  
๒๖0 วัน 

๑๗0,000 ๑๗0,000 ๑๗0,000 ๑๗0,000 ๑๗0,000 เด็กมีอาหารเสริม
(นม) รับประทาน
เพียงพอตามที่
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
กําหนด 

เด็กมีอาหาร
เสริม(นม) 
รับประทาน
เพียงพอตามที่
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

180 กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบวัขาว 

เพื่อพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ลาดบวัขาว 

พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด   
ศพด.ต.ลาดบัวขาว
ให้มีความรู้ศักยภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน 

- - ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ครูศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กลาดบัวขาว 
ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ศักยภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน 

ครูศพด.ต.ลาด
บัวขาว มีการ
พัฒนาความรู้
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

181 จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)สาํหรับเด็ก
เล็กในศพด. 

เพื่อให้เด็กมี
อาหารเสริม(นม)
รับประทาน
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)สาํหรับเด็กเล็ก
ใน ศพด. ให้มี
รับประทาน จาํนวน
ไม่น้อยกว่า ๒๖0 
วัน 

๑๕๐,000 ๑๕๐,000 ๑๕๐,000 ๑๕๐,000 ๑๕๐,000 เด็กมีอาหารเสริม
(นม)รับประทาน
เพียงพอตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน
กําหนด 

เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
รับประทาน
เพียงพอตามที่
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด 

กอง
การศึกษา 

182 โครงการสนบัสนนุ
และส่งเสริมการ
จัดการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในศพด. 
ตามมาตรฐาน(จดั 
ซื้อวัสดุการศึกษา) 

เพื่อให้ ศพด.     
มีวัสดุการศึกษา
เพียงพอ 

สนับสนนุและ
ส่งเสริมการจัดการ
พัฒนาและดูแลเด็ก
เล็กใน ศพด.ตาม
มาตรฐาน (จัดซื้อ
วัสดุการศึกษา)  

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๓0,000 ศพด. มีวัสดุ
การศึกษาเพียงพอ 

ศพด. มีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

183 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ศพด. 

เพื่อให้ ศพด. มี 
สถานทีท่ี่ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ศพด. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศพด.มีสถานที่    
ที่ได้มาตรฐาน 

ศพด.มีสถานที่     
ที่ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

184 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. ต.ลาดบัว
ขาว 

เพื่อให้ ศพด. มี   
ภูมิทัศน์เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

จ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์  
ศพด. ลาดบัวขาว  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศพด. มีภูมิทัศน์
เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเรียนรู ้

ศพด. มีภูมิ
ทัศน์เหมาะสม
เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

185 โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กใน 
ศพด. 

เพื่อให้เด็กมี
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้
นอกสถานที่ให้แก่
เด็กใน ศพด. ปีละ 1 
คร้ัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กมีความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มข้ึน 

เด็กมีความรู้
และประสบ- 
การณ์เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

186 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในยุค
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

เพื่อให้เด็กมี
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 
 

เด็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

187 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของเด็ก 

เพื่อให้เด็กมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีความรู้
วิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

เด็กมีความรู้
วิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

188 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาสําหรับ 
เด็กปฐมวัย (อายุ ๓–  
๕ ปี) ในศพด. 
(รายการค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อให้เด็กเล็ก
อายุ ๓ – ๕ ปี 
ใน ศพด.ลาดบัว
ขาว มีความ
พร้อมด้านต่างๆ
ในการเรียนรู้ 
มากข้ึน  

สนับสนนุค่าใช้จา่ย
การบริหาร
สถานศึกษา  
สําหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ  ๓ – ๕ ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลาดบวัขาว 

- ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็กอายุ  
๓ – ๕ ปี ใน 
ศพด.ลาดบัวขาว 
มีความพร้อมด้าน
ต่างๆในการเรียนรู้ 
มากข้ึน 

เด็กเล็กอายุ  
๓ – ๕ ปี ใน 
ศพด.ลาดบัว
ขาว มีความ
พร้อมด้านต่างๆ
ในการเรียนรู้ 
มากข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 

189 โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้ใน
ชีวิตประจาํวนั
สําหรับเด็กและ
เยาวชน 
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจําวนั
ที่เก่ียวข้องกับ
ตนเองมากข้ึน 

จัดการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนัให้กับ
เด็กและเยาวชน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนัที่
เก่ียวข้องกับ
ตนเองมากข้ึน 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนัที่
เก่ียวข้องกับ
ตนเองมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

190 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมรักการ
อ่าน “ท้องถิ่นรัก
การอ่าน”  
 

เพื่อพัฒนาที่อ่าน
หนังสือประจาํ
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น/
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมี
พฤติกรรมรักการ
อ่านเพิ่มข้ึน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมรักการ
อ่านให้กับเด็กและ
เยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ที่อ่านหนังสือ
ประจําท้องถิน่
ได้รับการพัฒนา/
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป    
มีพฤติกรรมรักการ
อ่านเพิ่มข้ึน 

ที่อ่านหนังสือ
ประจําท้องถิน่
ได้รับการ
พัฒนา/เด็ก
และเยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไปมี
พฤติกรรมรัก
การอ่าน
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

191 จัดตั้งและ
สนับสนนุ 
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
 
 
 
 

เพื่อให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนใน
พื้นที่ตําบล 
ลาดบวัขาว 

จัดตั้งและสนบัสนนุ
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนให้มีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่ให้บริการ
ประชาชนได้เข้าถึง
การเรียนรู้อย่าง
หลายหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้
เข้าถึงการ
เรียนรู้อย่าง
หลายหลาย
มากยิ่งขึ้นใน
ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ๑. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
               ๑.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

192 จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ตาม
อัธยาศัยทุก
หมู่บ้านเพิ่มข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตาม
อัธยาศัยใน
รูปแบบตา่งๆ 
มากข้ึน 

จัดแหล่งเรียนรู้
ตาม อัธยาศัย
เพิ่มข้ึนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในรูปแบบ
ต่างๆที่หลากหลาย 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่มากข้ึน
ประชาชน
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย อย่าง
หลากหลายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มีแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่มากข้ึน
ประชาชน
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย อย่าง
หลากหลายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

193 อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน 
โรงเรียน 
วัดลาดบัวขาว 

เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

อุดหนุน 
ปีละ ๒ คร้ัง 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 เด็กนักเรียน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ 
ร้อยละ๑00 

เด็กนักเรียน 
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.4 แผนงาน   สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

194 โครงการจัดซื อ
น ้ายาพ่นยงุ 
ทรายอะเบท และ
วัสดุอื่น  

เพื่อป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ปีละ ๑ ครั ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก
กับประชาชน 

ส้านักปลัด 

195 จัดซื อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้ และวสัดุ
อื่น 

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา้ 

จ้านวนหมาและแมว
ในต้าบลลาดบัวขาว 

- - 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ไม่เกิดการแพร่
ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา้ 

ส้านักปลัด 

196 โครงการอบรม
ผู้นําชุมชนเร่ือง
การคัดแยกขยะ
การกําจัดขยะ 
และจัดเก็บขยะ 

เพื่อให้ผู้นําชุมชน
มีความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะฯ 

ปีละ ๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้นําชุมชนมี
ความรู้เรื่อง
การกําจัดขยะ 

สํานักปลัด 

197 อุดหนุน อสม. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อให้ อสม. มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

ปีละ ๑ คร้ัง ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ 52,500 อสม.มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น  

อสม.มี
ศักยภาพใน
การทํางาน 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.5 แผนงาน   สังคมสงเคราะห์ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

198 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ร่วมทํากิจกรรม
ในวันสงกรานต ์

ผู้สูงอายุภายใน 
ต.ลาดบัวขาว 
จ้านวน ๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 60,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้
ร่วมทํา
กิจกรรมใน
วันสงกรานต ์

ส้านักปลัด 

199 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผูสู้งอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดีขึน้ 

ผู้สูงอายุ จาํนวน 
1,200 คน 

5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

200 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ  

เพื่อให้คนพิการ 
มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

คนพิการ จํานวน 
240 คน 

5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 
ของคนพิการ 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

201 โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผูป้่วยเอดส์  

เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ 
จํานวน 15 คน 

5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.5 แผนงาน   สังคมสงเคราะห์ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

202 โครงการ
สงเคราะห์เด็ก
ยากจนและด้อย
โอกาส  

เพื่อให้เด็ก
ยากจนและด้อย
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

เด็กยากจนและ
ด้อยโอกาสภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กยากจน
และด้อย
โอกาสมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

203 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 70,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

204 โครงการทีมหมอ
เยี่ยมผู้ป่วย 
ติดเตียง 

เพื่อให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพร่างกายดี
ขึ้น 

ผู้ป่วยภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ป่วยมี
สุขภาพ
ร่างกายดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.7 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

205 โครงการ อบต. 
สัญจรพบประชาชน 

เพื่อเป็นการรับฟัง
ปัญหาและออก
พื้นที่ให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ให้ความรู้
กับประชาชน 

อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง 

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได้
เข้าใจถึง
บทบาทและ
หน้าที่ของ
อบต.มากข้ึน 

ส้านักปลัด 

206 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ตา้บล     

เพื่อจัดท้าแผน 
ชุมชน  และแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
 

อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

พัฒนาพื้นที่ใน
ตําบลมากข้ึน 

ส้านักปลัด 

207 โครงการปกป้อง
สถาบนัส้าคัญ 
ของชาต ิ

เพื่อปกป้อง
สถาบนัส้าคัญของ
ชาต ิ

อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
สถาบนัสําคัญ
ของชาต ิ

ส้านักปลัด 

208 โครงการฝึกอบรม
ประชาธิปไตย 
หลักสูตรสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง 

เพื่อให้รู้ถึงสิทธิ
และหน้าที่ของ
พลเมืองในหลัก
ประชาธิปไตย 

คณะผู้บริหารฯ ,
สมาชิกฯ,พนักงาน
ส่วนตาํบล,และผูน้ํา
ชุมชน 

- 40,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80ของผู้
เข้าอบรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ 

รู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่ของ
พลเมืองในหลัก
ประชาธิปไตย
มากข้ึน 

ส้านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.7 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

209 โครงการอบรม
วินัยสาํหรับ
ข้าราชการและ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้รู้ถึงระเบียบ
และกฎหมายด้าน
วินัยสาํหรับ
ข้าราชการ 

ข้าราชการ,
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง 

- 30,000 25,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้รู้ระเบียบและ
กฎหมายด้าน
วินัยสาํหรับ
ข้าราชการ 
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

210 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชนประชาชน
มีความรู้เรื่อง 
ยาเพสติดเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

211 โครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว   

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรีและ
ครอบครัว 

สตรีและครอบครัว 
จํานวน  ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สตรีและ
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

212 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนตาํบล
ลาดบวัขาว 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

213 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันชีวิต
เรียนรู้อยู่อย่างมี
สุข 

เพื่ออบรมให้
ประชาชนมี
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนภายใน
ตําบลลาดบัวขาว 

15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจของ      
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
แนวทางใน
การดําเนิน
ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

214 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีและ
การกล้า
แสดงออกให้กับ
เด็ก 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีและ
การกล้าแสดงออก
ให้กับเด็ก 
ปีละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจของ      
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เด็กมีเข้าร่วม
กิจกรรมและมี
ความรัก 
ความสามัคคี
และกล้า
แสดงออก
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

215 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประจําตาํบล 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป   
ได้เล่นกีฬา      
ออกกําลังกาย 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา ปีละ 1 คร้ัง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจของ      
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

เด็กเยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป   ได้เล่น
กีฬา      ออก
กําลังกาย 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

216 โครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้หมู่บ้าน      
มีอุปกรณ์กีฬา
เพิ่มข้ึน 

 หมู่ที่ 1-7 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 หมู่ที่ 1-7  มี
อุปกรณ์กีฬา
ให้บริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

217 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ้งให้บริการ
ประชาชน 

ปีละ ๑ คร้ัง 70,000 70,000 70,000 100,000 100,000 สถานที่ออก
กําลังในพืน้ที่มี
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งที่
มีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกาย
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

218 โครงการ
ปรับปรุงทางเข้า
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้พื้นที่
ทางเข้าลานกีฬา
เอนกประสงค์  
มีความความ
ปลอดภัยสําหรับ 
การสัญจรเข้า-ออก
ของประชาชน   

ปรับปรุงทางเข้า
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ ให้เป็น
พื้นที ่
คอนกรีต 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทางเข้า 
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ เป็น
พื้นที่คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน 

ทางเข้าลาน
กีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ เป็น
พื้นที่
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

219 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อให้ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
ได้มาตรฐานและ
สามารถอํานวย
ความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้
มาใช้บริการได้ด ี

ปรับปรุงลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ ให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ ๒ ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

ประชาชนผู้
มาใช้บริการ
ได้รับความ
สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

220 โครงการ
ปรับปรุงสถานที่
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาให้มี
สภาพใช้งานได้
ตลอดเวลา 

เพื่อให้มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาที่มี
มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
 

จัดทําและ
ปรับปรุงสถานที่
ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาให้มี
มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่สาํหรับ
ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาใน
ตําบล          
ลาดบวัขาว
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน
ตําบลลาดบัว
ขาวมีพื้นที่
สําหรับออก
กําลังกาย
และเล่นกีฬา
เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.9 แผนงาน   การเกษตร 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

221 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มเกษตรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
จํานวน ๑๐๐ คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมี
ความรู้
เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

222 โครงการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร  

เพื่อให้ศรัตรูพืช
ลดลง 

จัดซื้อยาฆ่าหญ้า 
ปีละ ๑ คร้ัง 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มียาฆ่าหญ้า
เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑0 แผนงาน   งบกลาง 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

223 โครงการ
สนับสนนุ
งบประมาณ
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ปีละ ๑ คร้ัง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 250,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๓.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

224 โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบ
การเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ความรู้ใน
การเลือกตั้ง
ให้กับประชาชน 

ปีละ ๑ คร้ัง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
  

ประชาชนมี
ความรู้ใน
การเลือกตั้ง 

สํานักปลัด 

225 การจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
สมาชิกท้องถิ่น 

เพื่อให้มีการ
เลือกตั้ง 

1 โครงการ ๗๐๐,๐๐๐ 900,000 900,000 900,000 9๐๐,๐๐๐ งานการเลือกตั้ง
มีประสิทธิภาพ 

มีการเลือกตั้ง
ที่เป็นไปตาม
กฎหมายฯ  

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๓.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๑.2 แผนงาน   รักษาความสงบภายใน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

226 โครงการ
เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

เพื่อให้ อปพร.มี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม อปพร.  
ต.ลาดบัวขาว 
จํานวน ๕๐ คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

อปพร.มี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

227 โครงการเฝ้า
ระวังภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สนิ
ของประชาชน 

เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาภัยและ
บริการประชาชน 

การเฝ้าระวังภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ปีละ ๒ คร้ัง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ ๕๐ 

ความพร้อมใน
การป้องกัน
และบรรเทา
ภัยและบริการ
ประชาชน
รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 

228 จัดซื้อวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุ
ดับเพลิงเพิ่มข้ึน 

อย่างน้อยปลีะ ๑ 
คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ มีวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิงเพิ่มข้ึน 

มีวัสดุดับเพลงิ
เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๔.  ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

229 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน อบต. 

เพื่อให้พนักงาน 
อบต.มีศักยภาพ
ในการทํางาน
เพิ่มข้ึน 

พนักงาน อบต. 
ลาดบวัขาว  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน อบต.มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได้
ใกล้ชิดศาสนา 

สํานักปลัด 

230 โครงการทัศนาศึกษา 
ดูงานของผูบ้ริหาร
สมาชิกฯ   และ
พนักงานอบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน 
อบต.มีศักยภาพ
ในการทํางาน 

ปีละ ๑ คร้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน อบต.มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงาน อบต.
มีศักยภาพใน
การทํางาน
เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

231 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อบต.
ระดับอําเภอ   

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้างเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ปีละ ๑ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้มาใชบ้ริการ 

มีสถานที่
สําหรับ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ 

สํานักปลัด 

232 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดา้น
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการ 500,000 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้มาใชบ้ริการ 

การปฏิบัติงาน
ด้านภาษีมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๕. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.7 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

233 โครงการปลูก
ต้นไม้ริมถนน 

เพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืนและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ริมถนน
ภายในตําบล 
ลาดบวัขาว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ตําบล
ลาดบวัขาว 
เกิดความร่ม
รื่นและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖.  ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
           ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

234 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ประชาชนผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงาน อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. ประชาชน 
และพนักงานมี
คุณธรรมเพิ่มข้ึน 

จัดฝึกอบรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘0 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต.ประชาชน
และพนักงานมี
คุณธรรมเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

235 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ของไทย 

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘0ของ
ประชาชน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมและ
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย 

กอง
การศึกษา 

236 โครงการจัดงาน 
วันลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรมลอย
กระทงเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณี 
ของไทย 

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๘0 
ของประชาชน 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมและ
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖.  ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
           ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

237 โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือ 

เพื่อจัดกิจกรรม
แข่งขัน  เรือยาวให้
ประชาชนร่วมชม
การแข่งขันและร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
แข่งเรือ 

จัดกิจกรรมแข่ง
เรือปีละ ๑ คร้ัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘0 ของ
ประชาชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมและมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีของไทย 

กอง
การศึกษา 

238 โครงการจัดงาน
วันสําคัญต่าง ๆ
ทางศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
และตระหนักถึงวัน
สําคัญของชาต ิ

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๕ คร้ัง 

2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘0 ของ
ประชาชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ของวันสําคัญ
ของชาต ิ

กอง
การศึกษา 

239 โครงการสืบทอด
และส่งเสริม
กิจกรรมศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณี 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
และสืบทอดศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย 

จัดกิจกรรม 
ปีละ ๕ คร้ัง 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘0 ของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนร่วมสืบ
ทอดกิจกรรม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖.  ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร ์ ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
           ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

240 โครงการทําบญุ   
ตักบาตรฟังเทศน์  
ฟังธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงานไดป้ฏิบัติ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
ได้ปฏิบตัิกิจกรรม
ทางศาสนา
ต่อเนื่องทุกเดือน 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘0ของ
ผู้เข้าร่วมโครการ 

ผู้บริหาร
สมาชิก และ
พนักงานได้
ใกล้ชิดศาสนา 

กอง
การศึกษา 

241 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่รูป
หล่อหลวงพ่อ
สุรินทร ์

เพื่อจัดกิจกรรม 
แห่รูปหล่อหลวง
พ่อสุรินทร์ตาม
ประเพณีเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ์

อบต.ร่วมกับวัด
ลาดบวัขาวจัด
กิจกรรม 
แห่รูปหล่อหลวง
พ่อสุรินทร์ตาม
ประเพณีสงกรานต์
ของตําบล 
ลาดบวัขาว 

- - ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จัดกิจกรรมแห่
รูปหล่อหลวงพ่อ
สุรินทร์ตาม
ประเพณี
สงกรานต์ของ
ตําบลลาดบัวขาว 
ปีละ ๑ คร้ัง 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
แห่รูปหล่อ
หลวงพ่อ
สุรินทร์เพื่อ
ดํารงรักษา
ประเพณี
สงกรานต์ของ
ตําบล 
ลาดบวัขาว 

กอง
การศึกษา 
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                      แบบ ผ.๐2/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว   
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบรุี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางริม
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๑ – ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้ง
เสาไฟฟา้
สาธารณะเสาสูง 
หมู่ ๒ ถึงหมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในยามวิกาล 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
สาธารณะเสาสูง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง 
ศาลาอเนก 
ประสงค ์
บึงลาดใหญ่  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ  

จํานวน ๑ หลัง ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- 2,000,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

2,000,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

2,000,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแบบ 
พาราสเลอร่ีชิล 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

5 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บึงลาดน้อยและ
บึงลาดใหญ่  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บึงลาดน้อยและ
บึงลาดใหญ่ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- 1,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

1,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

1,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
ฮวงจุ้ยถึงบ้าน
นางแซ่โมย้  
หมวกเมือง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,1๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- 3,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

3,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

3,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัด หมู่ ๓ สาย
บ้านนางแนบ- 
คลองทิ้งน้าํ 
ห้วยหอย 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก
คลองบ้านทุ่งทอง 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองบ้าน
ทุ่งทองหมู่ ๓ 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการ
ซ่อมแซมดาด
คอนกรีตคลองส่ง
น้ํา หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ําใช้ใน
การเกษตร
เพียงพอ 

ซ่อมแซมดาด
คอนกรีตคลองส่ง
น้ํา 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้าํใช้
ในการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
บริเวณริมตลิ่ง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมถนน
บริเวณริมตลิ่ง  
หมู่ ๕ 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

11 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บ้านท่าศาลเจ้า
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

ปรับปรุงภูมิทัศน ์
 หมู่ ๖ 

๑,๙๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
พื้นที่ทาํ
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่ที่ ๓,๖,๗  
ทุ่งน้ําตก ถึงเขต
เบิกไพร 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- 7,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

7,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

7,500,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนก 
ประสงค์ริมคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ  

จํานวน ๑ แห่ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
พื้นที่ทาํ
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําข้าง 
วัดรางวาลย์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกัน 
น้ําท่วม 

จํานวน ๑ แห่ง 1,5๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

น้ําไมท่่วมขัง กองช่าง 

 

144 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

15 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
บนถนนคลอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ ๔ – ๗  
ต.ลาดบัวขาว 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ 
จํานวน  ๒๐ 
จุด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง
ยามวิกาล 

กองช่าง 

16 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้น
ฮวงซุ้ย หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร 

กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 945 
เมตร 

- - 2,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

2,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

2,700,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

     ๑. ยุทธศาสตร์ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

17 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 
3 ถึงหมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร 

ยาว 2,940 
เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 616 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 2,324 
เมตร 

- - 8,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

8,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

8,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเส้นริม
คลอง
ชลประทาน 
(ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 5   

เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจร 

กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 777 
เมตร 

- 3,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

3,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

3,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

3,300,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑. ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             

๑. ยุทธศาสตร ์ ๒.  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    ๑.8 แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท 

19 โครงการ
ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ออก
กําลังกาย 

ขนาดกว้าง  20  
เมตร  ยาว  51  
เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
1,020 ตาราง
เมตร พร้อม 
ติดตั้งเคร่ือง
ออกกําลังกาย
จํานวน 8 
เครื่อง 
 

- - 1,100,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

1,100,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

1,100,000 
(อบจ.,กรม

ส่งเสริมฯ,ฯลฯ) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ประชานได้มี
สถานที่
สําหรับออก
กําลังกาย 

กอง
การศึกษา 

รวม 19 โครงการ - - 33,801,000 6,200,000 36,100,000 30,100,000 30,100,000 - - - 
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