
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม
   1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 159 73,884,025 171 100,139,500 199 125,275,200   125 89,376,200  123 87,716,200    777 476,391,125 

   1.2 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 9 75,694,025 9 101,959,500 9 127,095,200 9 91,196,200 9 91,196,200 36 487,141,125
   1.4 แผนงาน สาธารณสุข 3 1,060,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000

รวม 171 150,638,050 182 202,159,000 210 252,430,400 136 180,632,400 134 178,972,400 821 963,772,250
2) ยทุธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

   2.1 แผนงาน การศึกษา 5 870,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 4 370,000 16 1,480,000
   2.2 แผนงาน การเกษตร 7 200,000 6 120,000 6 120,000 6 120,000 6 120,000 24 480,000

รวม 12 1,070,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 10 490,000 40 1,960,000
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บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลบสุูง อ ำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ยุทธศำสตร์

รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ. 01 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำและวัฒนธรรม

   3.1 แผนงาน การศึกษา 11 7,910,000 11 5,540,000 11 5,540,000 11 5,540,000 11 5,540,000 55 22,160,000
   3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 3 2,300,000 2 5,230,100 2 5,230,100 1 500,000 1 500,000 9 11,460,200
   3.3 แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนนัทการ 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 12 1,600,000 24 2,800,000

รวม 17 10,610,000 16 11,170,100 16 11,170,100 12 6,040,000 12 6,040,000 73 33,620,200
4. ยทุธศำสตร์ ด้ำนสงัคมและ
คุณภำพชวีิต

   4.1 แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ 10 429,000 9 399,000 9 389,000 9 389,000 9 389,000 46 1,566,000
   4.2 แผนงาน งบกลาง 4 13,044,500 4 13,044,500 4 13,044,500 4 13,044,500 4 13,044,500 20 52,178,000
   4.3 แผนงาน รักษาความ
สงบภายใน 7 700,000 6 550,000 6 600,000 6 630,000 6 630,000 31 3,110,000
   4.4 แผนงาน สาธารณสุข 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 600,000 8 1,200,000
   4.5 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 2 80,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 6 120,000

รวม 25 14,403,500  22 1,129,000       22 14,213,500   22 14,213,500 22 14,663,500     113 58,054,000    
5. ยทุธศำสตร์  ด้ำนกำรเมอืง
และกำรบริหำร

   1.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 7 640,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 27 1,240,000
รวม 7 640,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 27 1,240,000

รวมทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ 232 177,361,550 235 215,098,100 263 278,454,000 185 201,525,900 183 200,315,900 1074 1,058,646,450
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ยุทธศำสตร์

รวม 5 ปีปี 2561



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
๑.๑.1 ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 525,000

5x350 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000 600,000 600,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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กองช่าง2

กองช่าง

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบสุูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน
จากบ้านนายหัน กาทอง ถึงบ้าน
นางสุภาวดี สุขสวาท หมู่ที่ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ก่อสร้างถนน คศล.ส่ีแยก
กลางบ้านนายอ านวยไปตามแยก
บ้านทองวนั ถ้ าทอง หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง1

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทิศเหนือ
หมู่บ้านไปบ้านนายสุปีดา  สรง
แก้ว  หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

3

แบบ ผ.๐2 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 200,000 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000 150,000 150,000

2.50x150 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000 600,000

4x1000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 975,000

5x390 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)
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9 กอ่สร้างถนนคสล.รอบวัด
โพธิส์ว่าง หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

7 กอ่สร้างถนน คศล.ม.10 
(ถนนไปวัดบวกแต้สุทธาราม)

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนนคสล.ม.6 ซอย
ข้างบา้นครูวิลานนัท์

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

4 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยสุข
สวัสด์ิ หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนนคสล.สามแยก
โรงเรียนถึงส่ีแยกบญุเพง็ ลง
ทอ่ 3 จุด หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนนคสล.เชื่อม อ.
อทุมุพร หมู่ที่ 5

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

8



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 320,000

4x160 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 60,000 60,000 60,000 60,000

3x40 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 360,000

4x180 เมตร (ทต.,อื่น)
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14 กอ่สร้างถนน  คสล. ทศิ
ตะวันตกหนองศาลา  หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

10 กอ่สร้างถนนคสล.บวกแต้-
กลางหมู่บา้น (ยกระดับ)  
หมู่ที่  10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนน คสล.5x500 
บา้นนายสังเวียน - นางทอง 
 หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนคสล.เส้นกลาง
หมู่บา้น หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ13

กองช่าง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

กองช่างประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 กอ่สร้างถนนคสล.ซอย
ตะวันตกหมู่บา้น หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 300,000

6x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,528,000

4x1246 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,000,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 160,000

4x80 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 440,000

4x220 เมตร (ทต.,อื่น)
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20 กอ่สร้างถนน คศล.รอบ
หมู่บา้น หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คศล.บ้านสุพันธ์ -
 นายสุดใจ หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

16

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กอ่สร้างถนนคสล.ต้นมะขาม 
 หมู่ที่ 16

(ผลผลิตของ
โครงการ)

15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

18

กองช่าง19 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยนาง
ฉลวย  หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคสล.กะเอนิ-บุ
สูงหมู่ที่ 1

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

17 กอ่สร้างถนนคสล.แยกบา้น
โนนสาย-พร้าว หมู่ที่ 21



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 900,000 900,000 900,000 900,000

4x450เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000 125,000

2.5x100เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 125,000 125,000

2.5x100เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

4x๒๕0 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 625,000

5x250 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)
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26 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยนาย
เลียน แกว้ใส  หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

23 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยพอ่ไผ่
 หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนคสล.หลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 4

21 กอ่สร้างถนนคสล.สายหลัง 
รพ.สต.ออ้มมาโพนดวน หมู่ที่
 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง

25 กอ่สร้างถนนคสล.เส้นบา้น
บวกแต้-วัด หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

24 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยปู่ค า 
คุ้ม ๖ หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 375,000

5x150 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 400,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

66

31 กอ่สร้างกอ่สร้างถนน คสล.
ทางเชื่อมบา้นศาลา- เหน็อม้ 
 หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนถนนคสล.
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

27 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
12- หมู่ที่ 13  บา้นหนอง
หว้า หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

30 กอ่สร้างถนน คสล.บา้นไทย
บวกเตย – บา้นปา่ใต้ (เอา
ทางบา้นปา่ใต้เข้ามา) หมู่ที่ 
13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

29 กอ่สร้างถนน คสล.5x400 
จากบา้นนางสมบรูณ์ - ทศิใต้
  หมู่ที่ 13



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 400,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 320,000

4x110 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 800,000

4x120 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 200,000

4x120 เมตร (ทต.,อื่น)

36 ถนนคสล. 320,000 320,000

4x150เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000 500,000 500,000

5x2000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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ก่อสร้างถนน คศล.ข้างสหกรณ์
ไปบ้านนายวร   ชนะชัย หมู่ที่ 
 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

37

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

34

32 กอ่สร้างกอ่สร้างถนน คสล.
ทางเชื่อมบา้นศาลา- เหน็อม้ 
 หมู่ที่ 14

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

กองช่าง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนถนนคสล.ซอย
นายทองไท้  หมู่ที่  16

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง35 ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ขยายถนนคสล.เป็น 5 เมตร  
หมู่ที่  16

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

33 กอ่สร้างถนน คสล.บา้น
ผู้ใหญ่กลม - ศาลาประชาคม
  หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คศล.
ข้างบ้านนายนิยมไปทางทิศ
เหนือ  หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

39 ถนนคสล. 320,000

4x210เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,600,000

4x800 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 750,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)
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41 ก่อสร้างถนนคสล.ไปคลอง
อีสานเขียวเดิมเป็นหินคลุก  
หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้านป่า
ใต้ไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

38 ก่อสร้างถนนคสล.จากโรงเรียน
บ้านโพนดวน-บ้านป่าใต้  หมู่ที่
 4

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลักบ้าน
 หมู่ที่ 8

40

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คศล.ปู่เจ้า  หมู่ที่
 8



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 125,000

5x150 เมตร (ทต.,อื่น)

44 ถนนคสล. 320,000

4x210เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,500,000 1,500,000 1,500,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 100,000

4x50เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น)
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47 ก่อสร้างถนนคสล.คลองลอยไป
ห้วยคล้า (ภายในหมู่บ้าน)  หมู่
ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
ศาลาประชาคม(ทับของเดิม)  
หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.5x400 
ทิศตะวันตกศาลา - ทิศเหนือ  
หมู่ที่  13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

45 ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 16 (สามแยกบ้านไป
สถานธรรมไทยธรรมคุณ)

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12- 
หมู่ที่ 13  บ้านหนองหว้า  หมู่
ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 ถนนคสล. 3,750,000 3,750,000

5x1500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 500,000 500,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 556,000 556,000

4x278 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,000,000 2,000,000

4x1000เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 6,000,000 6,000,000

6x2000เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น)
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53 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นายสุพิศ  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนคศล.คลองซอยไป
บ้านหนองโดน หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คศล.ทิศใต้
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยค าจันทร์
 (ผอ.เสถียร) หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนนคสล.กะเอิน-
หนองหัวลิงหลังอ าเภอ  หมู่ที่ 
 1

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 180,000

3x120เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

4x468เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

2x600เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

2x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

6x300เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

6x300เมตร (ทต.,อื่น)
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59 ก่อสร้าถนนคสล.ข้างศาลพระ
ภูมิ หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

57 ก่อสร้าถนนคสล.บ้านนางใบ  
หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

58 ก่อสร้าถนนคสล.กลางบ้าน
พร้อมท่อระบายร่างวี  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

55 ก่อสร้าถนนคสล.ไป
ถนนลาดยางบ้านดอนชุมป่า
ยางหมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

54 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล./
ซอยบ้านนายทองดี สมใจ  หมู่
ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

56 ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่างขยายถนน คศล.จากโรงเรียน
ไปบ้านพร้าว  หมู่ที่ 9

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 800,000

4x400เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000 600,000 600,000

4x200เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

3x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

3x200เมตร (ทต.,อื่น)
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ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

61 ก่อสร้าถนนคสล.ถนน คศล.
หน้ากองทุน หมู่ที่ 7 (เส้น
กลางหมู่บ้าน)

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

63 ยกระดับถนนคสล.กลางบ้าน
จากก าแพงวัดทิศตะวันออก-
ถนนลาดยางทิศตะวันตก
พร้อมท่อระบายน้ าร่างวี หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

64 ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล.
เส้นบ้านนายทองหวาน หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

60 ก่อสร้าถนนคสล.ซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านเชือม
ต าบลโพนยาง หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

62 ถนนคสล.เส้นบ้านนายทอง
หวาน หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000

6x2500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 499,500 499,500

5x185เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ช่วงที ่1/ 5x24เมตร 499,500

ช่วงที ่2/ 5x161เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 499,500

5x185 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 378,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

70 กอ่สร้างถนนคสล.เข้าโรง
ผลิตน้ าประปาบา้นดอนพระ
เจ้า  หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านศาลา -
 คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบวก
แต่-บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 10 - 
หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านกะเอิน
 - บ้านบุสูง หมู่ที่ 1 - หมูที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

67

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง65 ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคสล.
สายบ้านบุสูง - บ้านโพนดวน 
หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 2,หมู่ที่
 8



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 500,000

5x348 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 912,600

5x338 เมตร (ทต.,อื่น)

184,000

(ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 370,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 499,500

5x185เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 480,000 480,000 480,000

4x200เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอ่สร้างถนน คศล.ทางเข้า
วัดบา้นไทยบวกแต้ หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

75 กอ่สร้างถนนคสล.ถนนส่ีแยก
ดอนปู่ตาไปเชื่อมบา้นดอน
ชุมปา่ยาง หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

73 กอ่สร้างถนน คศล.(ถนน
ภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ถนน คศล. ช่าวงที่1
 /8X21 ม.,ช่วงที่2 /
8X5 ม.,ช่วงที่3 /
8X17 ม.

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

74

76 กอ่สร้างถนนคสล.(ถนนข้าง
คลองคอนกรีตไปทศิ
ตะวันตก) หมู่ที่ 18

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนนคสล.สายบา้น
หวัวัว - สะพานบา้นเขวา 
อ าเภออทุมุพรพสัิย หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

71 กอ่สร้างถนนคสล.สายบา้น
หนองนารี-สถานปฏบิติัธรรม
ไทยธรรคุณ หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนค
สล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

72



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 500,000

4x203เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,050,000

5x350 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 180,000

5x60 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 4,500,000 4,500,000

5x1,500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 720,000 720,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

4x800 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 160,000

4x80 เมตร (ทต.,อื่น)

75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนน คศล.บา้นบสูุง (ถนน
เจริญสุข) หมู่ที ่2

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

78 ก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน
จากบ้านนายหัน กาทอง ถึงบ้าน
นางสุภาวดี สุขสวาท หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพ่อค าตัน
ถึงบ้านพ่อหันหมู่ที่  1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

80 ก่อสร้างถนนคสล.กะเอินถึงหนอง
หัวลิงหลังอ าเภอ หมู่ที่  1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

กอ่สร้างถนน คศล.บา้นกะเอิน  หมู่ที่
 1 (ถนนข้างวัดบา้นกะเอินด้านทศิ
ตะวันตก)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

81

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อยละ

 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

82 ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

83 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยนางฉลวย  
หมู่ที ่2

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

77 กอ่สร้างถนนคสล.สายบา้น
หนองนารีหมู่ที่ 8 (ถนนไป
โรงผลิตน้ าประปา)



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 720,000 720,000 720,000

5x200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 720,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000

2.5x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000 300,000 300,000 300,000

5x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,200,000 1,200,000 1,200,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,200,000 1,200,000 1,200,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

89 ก่อสร้างถนน คศล. ซอยบ้านช่าง
ศรทิศตะวนัตก หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้สัญจร
ได้สะดวกลดการ
เกดิอุบติัเหตุ

กองช่าง

84 กอ่สร้างถนนคสล.หมู่ที ่3 (ถนน
ทางเข้าบอ่บ าบดัส่ิงปฏกิลู)

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

88 กอ่สร้างถนน คศลจากโรงเรียนบา้น
โพนดวน - บา้นปา่ใต้  หมู่ที ่4

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

86 กอ่สร้างถนน คศล.หลังโรงเรียนบา้น
โพน  ดวน หมู่ที ่4 (ซอยพ่อถ้วย)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

87 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยบา้นแม่สุภร์ี
ถึงส่วนพ่อวันทา  บางใบ  หมู่ที ่4

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวกลดการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

85 กอ่สร้างถนน คศล.ส่ีแยกกลางบา้น
นายอ านวยไปตามแยกบา้นทองวัน 
ถ้ าทอง หมู่ที ่3

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 240,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 180,000

2x150 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 900,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000 150,000 150,000

2.50x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 150,000 150,000 150,000

2.50x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

77

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

93 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยแม่
ใหญ่บญุมา คุ้ม 6 หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

94 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยนาง
สวัสด์ิ  มานอ้ย หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

90 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยเสริม
สุข คุ้ม ๓ หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

91 กอ่สร้างถนนคสล.บา้นนาง
ทองใบ  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

92 กอ่สร้างถนนคสล.เชื่อม อ.
อทุมุพร หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 1,200,000 1,200,000 1,200,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 300,000

2.5x200 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 180,000 180,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 216,000 216,000 216,000

3x120 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,123,200 1,123,200 1,123,200

4x468 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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100 ซ่อมสร้างถนน คสล./ซอย
บา้นนายทองดี  สมใจ หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

101 ถนน คสล.ไปถนนลาดยาง
บา้นดอนชุมปา่ยางบา้น หมู่ที่
 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

96 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยบา้น
นางทองใบ  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

97 กอ่สร้างถนน คศล.สายปู่ตา
ถึงส่ีแยกกลางบา้น หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

98 กอ่สร้างถนน คศล.ซอยบา้น
สุพศิ   หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กอ่สร้างถนน คศล.กลาง
หมู่บา้นพร้อมรางระบายน้ า 
รางวี  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 600,000

5x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 960,000

4x400เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 480,000

4x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 72,000

3x40เมตร (ทต.,อื่น)

106 ถนนคสล. 504,000

4x210เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 240,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)
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105 ถนน คสล.หนา้กองทนุ หมู่ที่
 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลักบ้าน
 หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนน คศล.ปู่เจ้า  หมู่ที่
 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

102 ซ่อมสร้างถนน คสล. ส่ีแยก
บา้นผู้ใหญ่ถึงบา้นผู้ช่วย หมู่ที่
 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

103 ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้นเชื่อมต าบลโพนยาง 
 หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

104 ถนน คสล.รอบบา้นนอ้ยจาก
สามแยกไปทศิตะวันออก 
หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 600,000 600,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,800,000 1,800,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,200,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 625,000 625,000 625,000

5x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 144,000

4x60 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 180,000 180,000 180,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

80

113 กอ่สร้างถนนคสล.ซอย
ตะวันตกหมู่บา้น หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

110 ซ่อมสร้าง ถนน คศล.ไปหนองอี
เลิง    หมู่ที่ 9

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

111 ซ่อมสร้างถนนคสล.เส้นบา้น
บวกแต้ถนนกลางหมู่บา้น  
หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

112 กอ่สร้างถนนคสล.ซอยนาย
บวัผัน  หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

108 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยค า
จันทร์       (ผอ.เสถียร) หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

109 ซ่อมสร้าง ถนน คศล.จาก
โรงเรียนบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 
ไปบ้านพร้าว  หมู่ที่ 21

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 900,000 900,000 900,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 108,000 108,000 108,000

3x60 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 108,000 108,000 108,000

3x60 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 960,000

4x400 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,200,000 1,200,000 1,200,000

5x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,800,000 1,800,000 1,800,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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118 ก่อสร้างถนน คศล.ทิศตะวันตก
ศาลา - ทิศเหนือ หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้าน
ไทยบวกเตยหมู่ที่ 13 ถึง บ้าน
ขุมค า  หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยนายบุญ
เลิศ  หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนน คศล.ซอยทอง
ทรวง  หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนน คศล.บ้านป่าใต้ -
 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

114 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้านป่า
ใต้ไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

5x600 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,010,000 2,010,000 2,010,000

5x670 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

5x800 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 720,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 960,000 960,000 960,000

4x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000

5x200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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123 ซ่อมสร้างถนน คศล.สายบ้าน
ศาลา ถึงบ้านเห็นอ้ม หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

124 ก่อสร้างถนน คศล.ถนนกลาง 
ช่วงส่ีแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่
 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

125 ขยายถนนคสล.เป็น 5 เมตร  
หมู่ที่  16

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนน คศล.จากบ้าน
ไทยบวกเตยหมู่ที่ 13 ถึง บ้าน
หนองหว้า  หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนน คศล.เส้นหน้า
บ้านเกษตรปราโมทย์ หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนน คศล.บ้านศาลา 
ถึงถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม - 
บ้านขุมค า  หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนคสล. 900,000 900,000

5x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 600,000 600,000

5x200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 120,000 120,000

4x50 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 360,000 360,000 360,000

4x150 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 960,000 960,000

4x400เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,250,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น)
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131 กอ่สร้างถนนคสล.คลองลอยไปหว้ย
คล้า (ภายในหมู่บา้น)  หมู่ที ่18

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

128 ถนนคสล.สายข้างศาลา
ประชาคม (ทับของเดิม) หมู่ที่ 
 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

129 ซ่อมสร้าง คสล.ข้างบ้านนาย
นิยมไปทางทิศเหนือ หมู่ที่  17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

130 ถนน คสล.หนองโดนถึงอ่าง
เก็บน้ าวังหนองโดน หมู่ที่  18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

126 ถนนคสล.รอบหมู่บ้านทิศใต้ 
หมู่ที่  16

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

127 ถนนคสล.รอบหมู่บ้านทิศเหนือ
หมู่ที่  16

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนคสล. -

- (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,500,000 1,500,000

5x500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,800,000 1,800,000 1,800,000

5x600เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,440,000 1,440,000

4x600เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,500,000 1,500,000 1,500,000

5x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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132 ก่อสร้างถนนคสล.ถนนทางเข้าทีว่า่การอ าเภอ
วงัหนิ  สุดเขตทีว่า่การอ าเภอ กวา้ง 11 เมตร
 มีเกาะกลางถนนข้างละ 5 เมตร ขนาดเกาะ
กลาง 1 เมตรา หมู่ที ่19

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน
และใหป้ระชาชนใช้สัญจร
ได้สะดวก

136 ยกระดับถนนคสล.กลางบ้าน
จากก าแพงวัดทิศตะวันออก-
ถนนลาดยางทิศตะวันตก
พร้อมท่อระบายน้ าร่างวี หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านสุพันธ์ -
 นายสุดใจ  หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

134 ก่อสร้างถนนคสล.ข้างสหกรณ์
ไปบ้านนายวร  ชนะชัย หมู่ที่ 
19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

135 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
พร้าว(หนองอีเลิง)ไปบ้านโนน
สาย หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 21

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนคสล. 180,000 180,000 180,000

3x100เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 450,000 450,000

3x250เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,200,000 1,200,000 1,200,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 2,400,000 2,400,000

4x1000เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนคสล. 1,080,000 1,080,000 1,080,000

5x600เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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ก่อสร้างถนนคสล.ข้างโยธาทิศ
ตะวันตกหมู่บ้านจาก
ถนนลาดยางไปบ้านยาง หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

137 ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยนางสุรี  
 พรมชาติ ) หมู่ที่ 21

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

138 ก่อสร้างถนนคสล.(ถนนข้าง
คลองคอนกรีตไปโรงผลิต
น้ าประปา) หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

141 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า
เทศบาลด้านทิศตะวันออก
ส านักงานเทศบาล หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

140 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านขุมค า - 
บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการใช้
สัญจรได้สะดวก
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

139



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 200,000 200,000 200,000

4x200เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000

๔x2700 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000

๔x420 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000

5x180 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

5x1600 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

4x900 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

6x500 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

4x1500 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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       1.1.2  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม /ถนนดิน / ถนนหินคลกุ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

147 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
หมู่บ้านทางทิศเหนือไปป่าช้าเก่า 
หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากป่า
ช้าบุสูง - บ้านกะเอิน หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

142 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกข้าง
ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

145 กองช่าง

144 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคลอง
อีสานเขียว-ขุมค า  หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจาก
หนองหัวลิง ไปห้วยคล้า  900 
เมตร หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

140 ปรับปรุงถนนหนิคลุกซอย
บา้นนางสุภร์ี  -ส่วนพอ่วันทา
 บางใบ หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

143 ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นหน้า
บ้านเกษตรปราโมทย ์ (เพิม่หิน
คลุก) หมู่ที่ 14

141 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลอง
เทวดา หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

146



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนหนิคลุก 700,000 700,000 700,000

5x1000 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000

4x1,500 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000 700,000

5x1,000 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 700,000

4x1,200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

5x3,583.70 (ทต.)

ถนนหนิคลุก 190,000

๔x425 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 74,925

3x185 เมตร (ทต.)
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กองช่าง

147 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
ถนนลาดยางไปหนองผ า  หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

148 ปรับปรุงถนนหินคลุกไปวงักระโดน
  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

153 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกทางเข้า
โรงผลิตน้ าประปาบ้านพร้าว  หมู่ที่
 21

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

151 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านป่า
ใต้ -บ้านบวกเตย -บ้านไทย - 
บ้านหนองหวา้

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

152 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน
ไทย (ศาลาประชาชาคม) - ถนน
ไปบ้านป่าใต้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ปรับปรุงถนนดินหนิคลุก
ซอยบา้นพอ่ไพบลูย์ หมู่ที่ 19

149 เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่างปรับปรุงถนนดินหนิคลุก
ซอยประปา หมู่ที่ 19

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

150



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนหนิคลุก 150,000

4x180 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000

4x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 800,000

4x2200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

4x1,000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000 400,000

4x250 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000

5x1200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

4x1000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 900,000

6x2000 เมตร (ทต.)
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ที่ โครงการ

154 ปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ (ทางไปนา) หมู่
ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้นร้อยละ 

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

156 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
รอบหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

158 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
ไปทศิตะวันตกหมู่บา้น  หมู่ที่
 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

160

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

155 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน
พร้าว-บ้านหนองนารี (๒ ข้าง) หมู่
ที่ 21

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

157

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
ไปทศิเหนอืหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

161 ปรับปรุงขึ้นดินลงหินคลุกถนน
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

159 ปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบคลอง
อีสานเขียวถึงเขตบ้านหนองหวา้ 
หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ปรับปรุงถนนขึ้นดินลงหินคลุก
เส้นลาดยางบ้านบุสูง-บ้านหนอง
นารี-ถนนกรมพัฒนาที่ดิน  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 900,000

6x2000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000 200,000

4x400 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x600 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x200 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000 100,000 100,000

4x60 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

4x1500 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 500,000

6x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 200,000

4x200 เมตร (ทต.)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

167 ปรับปรุงถนนดินหินคลุกแยกบ้าน
นายอุดร  ทองพูนไปต าบลโพนยาง
 หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

168 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้าน
นางทองดี  ใสกระจา่ง  หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน
นายสมปอง  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

166 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากไทยบวก
เตย - ไปหนองหวา้   หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

164 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้าน
ยรรยงไปบ้านขุมค า หมู่ที่ 22 
ของหมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

163

162 ปรับปรุงขึ้นดินลงหินคลุกถนน
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

165

ปรับปรุงถนนหนิคลุกทศิ
ตะวันตกหมู่บา้น หมู่ที่ 12

กองช่าง

167 ปรับปรุงถนนหินคลุกคลองลอย
ไปห้วยคล้า  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 200,000

4x200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 400,000

5x2000 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000

4x200 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 120,000

4x800 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 100,000

4x500 เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x3000 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 500,000 500,000 500,000 500,000

ยาว 2500เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 900,000 900,000

8x4000 เมตร (ทต.) (ทต.)
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169 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้าน
นางทองดี  ใสกระจา่ง  หมู่ที่ 19

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

176

170

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ปรับปรุงถนนดินปา่สะแบง
ชุม-หว้ยคล้าวังกระโดน  หมู่
ที่ 1

กองช่าง

175 ปรับปรุงถนนดินระหว่าง ต.
บสูุง-ต.ธาตุ(หนองหาด) หมู่ที่
 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

172 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากซุ้มป้าย
ไปฝายท่าสังข์ หมู่ที่ 9

ถนนหินคลุกเลียบคลองโยธาทิศ
ใต้หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

174 ถนนหินคลุกริมคลองส่งน้ า 
(เคร่ืองสูบน้ า-บ้านนายจนัทร์ 
เสนาจ)  หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

171 ถนนหินคลุกซอยบ้านคุณพ่อบุญมี 
 ยอดแก้ว ซอยบ้านนา  หมู่ที่ 9

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

ปรับปรุงถนนหินคลุกข้างคลอง
โยธาทิศตะวนัตกหมู่บ้านจาก
ถนนลาดยางไปบ้านยาง หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

173



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนดิน 600,000 600,000

6x1000 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x100 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 80,000

3x80 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 150,000 150,000 150,000

3.5x150 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 300,000 300,000 300,000

3.5x1000 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

4x500 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 300,000

5x512เมตร (ทต.)

ถนนดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

5x850เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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182 ปรับปรุงถนนดินข้างบา้น อ.
บนัดาล หมทูี่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

179

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง

กองช่าง

181 ปรับปรุงถนนดินซอยบ้านนาย
บุญธรรมไปคลองอีสานเขียว  
หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่างขึ้นดินถนนจากร้ัวโรงเรียน-
บา้นนางเงิน  หมู่ที่ 2

183 ขึ้นดินถนนบญุนอ้ย - เขต
หนองหว้า  หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่างปรับปรุงถนนดินจากคลองลอย-
หนองหัวลิง หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

180 ปรับปรุงถนนดินซอยบา้น
ช่างศรทศิตะวันตก  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

177

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

178 ขึ้นดินถนนจากบา้นนาย
แสวง-นายประจักษ ์ หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

184 ปรับปรุงขึ้นถนนดินทางเข้า
นานางสมพงษ์ อุทัยทิศเหนือจาก
โนนสาย - ไปหนองนารี

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 200,000

5x250 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x240 เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

5x240 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 400,000

6x150เมตร (ทต.)

ถนนดิน 300,000

4x200เมตร (ทต.)

ถนนดิน
800,000 800,000 800,000 800,000

6x1500เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน
200,000

5x1100มตร (ทต.)
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ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงถนนดินแยกจาก
ถนนสายกะเอนิ-ลิงไอ หมู่ที่ 
15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

ขึ้นดินถนนหนองผือ - หนองปูง
ปาง  หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่างเพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

190

กองช่าง

186

ปรับปรุงถนนดินจากเส้นไป
หนองนารี - บสูุง- ถนนไปลิง
ไอ  หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

191

189 ถนนดินสายบา้นนายดีไป
บา้นสมปอง  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

188 ปรับปรุงถนนดินจากคลอง
ไปหนองหวัเสือ ขึ้นดิน 0.60
 เมตร หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

187

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80
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185 ขึ้นดินถนนทศิใต้หนองขอน
พาด หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

กองช่างปรับปรุงถนนดินจากบ้านนาย
เสียนไปทิศตะวนัออกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 400,000 400,000 400,000

4x1000เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 100,000

5x1000เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 200,000

4x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 1,200,000

20x1500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

198 ถนนดินทศิตะวันตกหมู่บา้น 
โค้งไปวัด  หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

197 ถนนดินสายเชื่อมถนนสาย
เมรุหนองแคน-ถนนลาดยาง
ไปบา้นโพนยาง  หมู่ที่ 6

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

195 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

192 ปรับปรุงถนนดินริมคลอง
อสีานเขียว   หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

193 ปรับเกรดถนนดินจาก
ถนนลาดยางไปหนองผ า  
หมู่ที่ 17

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่างขึ้นดินถนนบา้นยงค์  สมสุด
ไปบา้นบา้นล ายอง  หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

194 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
สายบา้นหนองโดนไปวัง
กระโดน  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

196 ปรับปรุงถนนดินจากวัด
หนองแคน-ถนนลาดยางโพน
ยาง-ขุมค า  หมู่ที่ 7

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 700,000 700,000

6x3000เมตร (ทต.) (ทต.)

ลงดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ลงดิน 100,000

4x500เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000

6x250เมตร (ทต.)

ถนนดิน 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 100,000

3x2000เมตร (ทต.)

ถนนหนิคลุก 45,000 45,000 45,000 45,000

3x100 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

206 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยดาบ
นาย หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ลงดินหลังทอ่ทางข้ามคลอง
บริเวณหว้ยส าราญทศิเหนอื
ของวัด หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

202 เกรดปรับปรุงถนนเส้นทาง
ทศิตะวันตกไปวัดปา่วังทอง 
หมู่ที่ 20

กองช่าง

200 ถนนดินข้างหว้ยส าราญ หมู่ที่
 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

199 ปรับปรุงถนนดินด้านทศิใต้  
หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

205 ปรัปบรุงถนนดินจากที่นา
นายคูณ ดวนสูง-นายจันทร์ 
เสนาจ (ขึ้นดินใหม ่0.50 
เมตร) หมู่ที่ 22

201

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

203 ถนนดินจากคลองส่งน้ าไป
หนองอเีลิง(๒ ด้าน/ข้าง) หมู่
ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก

กองช่าง

204 ถนนดินรอบหมู่บา้นด้านทศิ
ตะวันออก จากโรงเรียนบา้น
ขุมค าถึงฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินในการใช้สัญจร
ได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนหนิคลุก 600,000 600,000

4x1,000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 800,000 800,000

4x2200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000

4x1,000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 400,000 400,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000

5x1200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
ถนนหนิคลุก

900,000 900,0006x2000 เมตร 1,800,000    
(ทต.,อื่นๆ)

1,800,000    
(ทต.,อื่นๆ)

ถนนหนิคลุก 480,000 480,000

4x800 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 100,000 100,000 100,000

4x200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

214 ถนนหินคลุกซอยบ้านคุณพ่อบุญมี 
 ยอดแก้ว ซอยบ้านนา  หมู่ที่ 9

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

210 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
ไปทศิตะวันตกหมู่บา้น  หมู่ที่
 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

211 ปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบคลอง
อีสานเขียวถึงเขตบ้านหนองหวา้ 
หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

212 ปรับปรุงขึ้นดินลงหินคลุกถนน
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

213 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากซุ้ม
ป้ายไปฝายท่าสังข์ หมู่ที่ 9

207 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นลาด
ยางบ้านบุสูง - บ้านหนองนารี -
ถนนกรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

209 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
ไปทศิเหนอืหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

208 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก
รอบหมู่บา้น หมู่ที่ 5

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 150,000 150,000

4x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ร่ัวส านกังาน 240,000 240,000

(ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 100,000 100,000 100,000

4x400 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 180,000 180,000

4x300 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000

4x600 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000

4x200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000

4x900 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

215 ปรับปรุงพืน้ที่ทางเข้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบุสูง  หมู่ที่ 11

เพือ่ให้พืน้ทีท่างเขา้ส านักงาน
เทศบาลใชเ้ป็นบริเวณ
กจิกรรมและถนนทีไ่ด้
มาตรฐานและให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

219 ปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้าน
ยรรยงไปบ้านขุมค า หมู่ที่ 22 
ของหมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

ท าใหส้ านกังาน
ปลอดภยัมีร่ัวรอบ
มิตรชิดมากขึ้น

กองช่าง

217 ถนนหินคลุกทิศตะวนัตกหมู่บ้าน
ไปคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 12

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

216 ก่อสร้างร่ัวส านักงาน รอบบริเวณ
ส านักงาน

เพือ่ให้บริเวณส านักงาน
ปลอดภัยมีร่ัวรอบมิตร
ชิดบริเวณส านักงาน

ท าใหส้ านกังาน
ปลอดภยัเพิม่มาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

218 ปรับปรุงถนนหินคลุกข้างศษลา
ประชาคมถึงทิศเหนือ หมู่ที่ 13

กองช่าง

221 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน
นายสมปอง  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

222 ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจาก
หนองหัวลิง ไปห้วยคล้า  900 
เมตร หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 500,000 500,000 500,000 500,000

6x500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 750,000 750,000 750,000

5x1000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 900,000 900,000 900,000 900,000

4x1,500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 720,000 720,000 720,000 720,000

4x1,200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 750,000 750,000 750,000

5x1,000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 720,000 720,000 720,000 720,000

4x1,200 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 900,000 900,000 900,000 900,000

4x1,500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000 300,000 300,000

4x500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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225 ปรับปรุงถนนหินคลุกไปวงักระโดน
  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

226 ปรับปรุงถนนหินคลุหนองสองห้อง
 - หนองหัวลิง  หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

229 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก
ประปาบ้านดอนพระเจา้ไปซอย
เจริญสุข ต าบลโพนยางหมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

230 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกด้านทิศ
เหนือ(ซอยป้าสุรี  พรหมชาติ) หมู่
ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

227 ปรับปรุงถนนดินหนิคลุก
ซอยประปา หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

228 ปรับปรุงถนนดินหนิคลุก
ซอยบา้นพอ่ไพบลูย์ หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

223 ปรับปรุงถนนดินหินคลุกจากป่า
ช้าบุสูง - บ้านกะเอิน หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

224 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
บ้านนายระเบียบถึงหนองยาง  
หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก
ขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ที่



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนหนิคลุก 480,000 480,000

4x800 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 300,000 300,000

4x500 เมตร (ทต.) (ทต.)

ถนนหนิคลุก 1,800,000 1,800,000 1,800,000

4x3000 เมตร (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 500,000 500,000 500,000 500,000

ยาว 2500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 900,000 900,000

8x4000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 600,000 600,000

6x1000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 200,000

4x100 เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

3x80 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

98

235 ปรับปรุงถนนดินระหว่าง ต.
บสูุง-ต.ธาตุ(หนองหาด) หมู่ที่
 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กองช่าง

239 ขึ้นดินถนนจากร้ัวโรงเรียน-
บา้นนางเงิน  หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใน
หมู่บ้านเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

236 ปรับปรุงถนนดินปา่สะแบง
ชุม-หว้ยคล้าวังกระโดน  หมู่
ที่ 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้

กองช่าง

237 ปรับปรุงถนนดินจากคลองลอย-
หนองหัวลิง หมู่ที่ 1

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

238 ขึ้นดินถนนจากบา้นนาย
แสวง-นายประจักษ ์ หมู่ที่ 2

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

232 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากที่นา
นายคูณหมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหินคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

234 ถนนหินคลุกริมคลองส่งน้ า 
(เคร่ืองสูบน้ า-บ้านนายจนัทร์ 
เสนาจ)  หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 100

ประชาชนมีถนน
ดินลงหินคลุกใน
การใช้สัญจรได้
สะดวก

231 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน
พร้าว - บ้านหนองนารี (2 ข้าง) 
เส้นข้างคลอง หมู่ที่ 21



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 150,000 150,000 150,000

3.5x150 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 300,000 300,000 300,000

3.5x1000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000

4x500 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 300,000 300,000 300,000

5x512เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000

5x250เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000

5x250 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.) (ทต.)

ถนนดิน 200,000

5x240 เมตร (ทต.,อื่น)
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244 ขึ้นดินถนนทองบวย/เหล็ง 
พรมมาหนัฝันปนัชั้น

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

245 ขึ้นดินถนนทศิใต้หนองขอน
พาด หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

246 ขึ้นดินถนนหนองผือ - หนองปูง
ปาง  หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

241 ปรับปรุงถนนดินซอยบา้น
นายบญุธรรมไปคลองอสีาน
เขียว  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

242 ปรับปรุงถนนดินข้างบา้น อ.
บนัดาล หมทูี่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

243 ขึ้นดินถนนบญุนอ้ย - เขต
หนองหว้า  หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้นร้อย

ละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

240 ปรับปรุงถนนดินซอยบา้น
ช่างศรทศิตะวันตก  หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน 200,000 200,000 200,000 200,000

5x240 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 400,000

6x150เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 210,000 210,000

4x350เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 300,000

4x200เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน

800,000 800,000 800,000 800,000

6x1500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 200,000

5x1100เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 400,000 400,000 400,000

4x1000เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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253 ปรับปรุงถนนดินแยกจาก
ถนนสายกะเอนิ-ลิงไอ หมู่ที่ 
15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

254 ปรับปรุงถนนดินริมคลอง
อสีานเขียว   หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

250 จากทางโค้งทางขึ้นดินคันดินขนาด
 4x350 เมตรไปบ้านนาย
สมปปองถึงคลองอีสานเขียวทิศ
ตะวนัตกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

251 ถนนดินสายบา้นนายดีไป
บา้นสมปอง  หมู่ที่ 13

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

252 ปรับปรุงถนนดินจากเส้นไป
หนองนารี - บสูุง- ถนนไปลิง
ไอ  หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ลงหนิคลุกในการใช้
สัญจรได้สะดวก

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

247 ปรับปรุงถนนดินจากบ้านนาย
เสียนไปทิศตะวนัออกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

248 ปรับปรุงถนนดินจากคลอง
ไปหนองหวัเสือ ขึ้นดิน 0.60
 เมตร หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนดิน
1,200,000

20x1500เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 100,000 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 700,000 700,000

6x3000เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ลงดิน 100,000 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ลงดิน 100,000 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 100,000

6x250เมตร (ทต.,อื่น)

ถนนดิน 100,000 100,000

4x500เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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261 ถนนดินจากคลองส่งน้ าไป
หนองอีเลิง(๒ ด้าน/ข้าง) หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

262 ถนนดินรอบหมู่บา้นด้านทศิ
ตะวันออก จากโรงเรียนบา้น
ขุมค าถึงฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 
22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

258 ถนนดินข้างหว้ยส าราญ หมู่ที่
 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

259 ลงดินหลังทอ่ทางข้ามคลอง
บริเวณหว้ยส าราญทศิเหนอื
ของวัด หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

260 เกรดปรับปรุงถนนเส้นทาง
ทศิตะวันตกไปวัดปา่วังทอง 
หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐานและ
ให้ประชาชนใชสั้ญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

257 ปรับปรุงถนนดินด้านทศิใต้  
หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

255 ถนนดินสายเชื่อมถนนสายเมรุ
หนองแคน-ถนนลาดยางไปบ้าน
โพนยาง  หมู่ที่ 6

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

256 ถนนดินทศิตะวันตกหมู่บา้น 
โค้งไปวัด  หมู่ที่ 20

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บ้าน
เดินทางสะดวกมากขึ้น

ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใชสั้ญจรได้
สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซ่อมแซมถนนดิน 150,000 150,000

4x2,400เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 70,000 70,000

4x640เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 100,000 100,000

4x1,360 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 100,000 100,000

5x1,280 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 200,000 200,000

4x3,000 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 200,000 200,000

5x2,090 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)

ซ่อมแซมถนนดิน 200,000 200,000

5x1,610 เมตร (ทต.,อื่น) (ทต.,อื่น)
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269 ซ่อมแซมถนนสายบา้นดอน
พระเจ้า หมู่ที่ 19 - บา้น
หนองโดน หมู่ที่ 18

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

266 ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนอง
ศาลาหมู่ที่ 14 - ถนนลาดยาง
บ้านเห็นอ้มถึงบ้านขุมค า

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

267 ซ่อมแซมถนนสายบา้นหนอง
หมื่นหมู่ที่ 17 - บา้นหนอง
ศาลา หมู่ที่ 14

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

268 ซ่อมแซมถนนสายบา้นหนอง
โดน หมู่ที่ 18 - อา่งเกบ็น้ า
วังกระโดน

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

263 ซ่อมแซมถนนสายกะเอนิ 
หมู่ที่ 1 - บา้นดอนพระเจ้า 
หมู่ที่ 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

264 ซ่อมแซมถนนสายบ้านโพนดวน
 หมู่ที่ 4 - บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

265 ซ่อมแซมถนนสายบา้นไทย
บวกเตย หมู่ที่ 13 - บา้นขุม
ค า หมู่ที่ 22

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนในหมู่บา้น
เดินทางสะดวกมาก

ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนดิน
ในการใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



      ๑.1.3 บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 1,000,000
(ทต.)

      ๑.1.4 ก่อสรา้ง/ขดุลอก/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ฝาย หนอง คลอง ราง/รอ่ง/ท่อระบายน้ า
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอกแหล่งน้ า 1,500,000 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)
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ที่

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

270 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง หมู่ที่ 1,15 ,
2,3,4,11,13,14,17, 18,19

เพือ่จา้งเหมาบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนใช้งาน
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างได้
สะดวก

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

274

275 ขุดลอกคลองดินจากสะพาน
บ้านบุสูง-บ้านรองนันทชัย  
หมู่ที่ 1

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง หมู่ที่ 
5,6,22,7,8,9,10,12,16,20,2
1

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อบละ 80

ประชาชนใช้งาน
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างได้
สะดวก

ขุดลอกคลองจากบา้นดอน
พระเจ้า - กะเอนิ  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

ขุดลอกวังกระโดน ม.๑ถึง
หนองสองหอ้ง  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 81

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

272 ก่อสร้างสถานที่กลางส าหรับศูนย์
รวมข่าวการจดัซ้ือจดัจา้งของ
หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น

เพือ่จา้งเหมากอ่สร้างส าหรับ
ศูนยร์วมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้ง
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น

จ านวนส่ิงก่อสร้าง
ที่เพิม่ขึ้น ร้อยละ 

90

หน่วยการบริหาร
และประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการจดัซ้ือ
จดัจา้ง

กองช่าง

มีแหล่งน้ าส่งน้ าไป
ใช้สอยได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

273

271



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
คลองส่งน้ า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ PVC 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ร่างระบายน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

สระน้ าในไร่นา 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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284 รางระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ 4

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีรางช่วยระบาย
น้ าได้สะดวก

กองช่าง

รางระบายน้ า 2 ข้างถนน เส้น
หน้าวดั  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

279 ขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านบุสูง-
กะเอิน  หมู่ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

280 โครงการส่งน้ า/ระบบท่อ PVC 
บริเวณตะวนัต าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

กองช่าง278

282 ขุดสระน้ าในไร่นา  หมู่ที่ 3 เพือ่จา้งเหมาขุดสระน้ า
ในไร่นา ส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนสระน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีสระน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

277 ขุดคลองวังกระโดนถึงส่ีแยก
หนองหวัลิง  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

283 คลองระบายน้ าหน้าโรงเรียน
บ้านโพนดวน  หมู่ที่ 4

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อบละ 81

มีแหล่งน้ าส่งน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาส่งน้ า/
ระบบท่อ PVC บริเวณ
ตะวนัต าหมู่บ้าน 
ส าหรับส่งน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ PVC 
ส่ง น้ าที่เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีท่อ PVC ส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีรางระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง281 ร่อง/รางระบายน้ า   หมู่ที่ 3



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ร่องระบายน้ า 100,000

(ทต.,อื่นๆ)

ร่องระบายน้ า 200,000

ยาว 1,๐๐๐ เมตร (ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)
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291 ขุดลอกคลองเทวดาถึงอสีาน
เขียวหมู่ที่ 10

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

286

กองช่าง

จ านวนร่องน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีร่องน้ าระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

วางทอ่ระบายน้ าเส้นทาง
บา้นนายอมัพร หมู่ทึ่ 5

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ร่อง/ท่อระบายน้ า 
ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ร่อง/ท่อระบายน้ า 
ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

จ านวนร่อง/ราง
ระบายน้ าที่เพิม่ขึ้น

มีร่อง/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

วัตถุประสงค์

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

ร่องระบายน้ ากลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 (ภายในหมู่บา้น)

ร่องระบายน้ าถนนกลาง
หมู่บา้นหมู่ที่ 5

กองช่าง

ขุดลอกร่องน้ าหวัวัว  หมู่ที่ 5 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
ร่องน้ า ส าหรับระบายน้ า
ได้สะดวก

จ านวนร่องน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีร่องน้ าระบายน้ า
ได้สะดวก

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

ที่

285

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

290 คลองพร้อมถนน  หมู่ 10 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เพือ่จา้งเหมาร่องระบาย
น้ า ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

288 คลองส่งน้ าท าการเกษตร
ตะวนัออกถนนลาดยางโนนสาย  
หมู่ที่ 8

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

289

287



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ฝายกั้นน้ า 300,000

(ทต.,อื่นๆ)

พนงักั้นน้ า 100,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ลอดเหล่ียม 500,000

ยาว 282 เมตร (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกคลองดิน 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)
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298 ขุดลอกคลองดินกะเอนิ-บสูุง 
 หมู่ที่ 15

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองดิน ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

299 รางระบายน้ า เส้นกลางหมู่บ้าน ๒
 ข้างทาง(กลางบ้าน,ข้างบ้านผู้ใหญ่
เหรียญ)  หมู่ที่ 15

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

มีท่อท่อลอด
เหล่ียมช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

293 พนังกั้นน้ าคลองอีสานเขียวและ
ราวกั้นขนาดยาวประมาณ  35 
เมตร  หมู่ที่ 11

กองช่าง

ที่

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

มีฝายกั้นน้ า
ส าหรับการ
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

มีพนังกั้นน้ า
ส าหรับการ
ระบายน้ าได้
สะดวก

296 ขุดลอกคลองอิสานเขียวพร้อม
ลงท่อเส้นทิศตะวันตกหมู่บ้าน 
 หมู่ที่  13

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

(ผลผลิตของ
โครงการ)

กองช่างจ านวนพนังกั้นน้ า
ที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

งบประมาณและที่ผ่านมา หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ฝายกั้นน้ าในคลองอีสานเขียว 
(คลองเทวดา)หมู่ที่ 10

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าส าหรับการ
ระบายน้ า

จ านวนฝายที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
แหล่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

จ านวนคลองดินที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีคลองดินเพือ่
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

ท่อลอดเหล่ียมคลองอีสาน
เขียวทิศตะวันตกหมู่บ้าน  หมู่ที่
 12

297

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
พนังกั้นน้ าส าหรับการ
ระบายน้ า

294 ท่อ/รางระบายน้ าในหมู่บ้าน สาย
กลางหมู่บ้าน ข้างละ 200 เมตร 
 หมู่ที่ 12

กองช่าง

กองช่าง

295

ขุดลอกคลองทางทศิเหนอื
บา้นไทยบวกเตย หมู่ที.่13

292

โครงการ วัตถุประสงค์

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อลอด
เหล่ียมน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทอ่/รางระบายน้ า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกคลองดิน 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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305 ขุดลอกหนองเขื่อน  หมู่ที่ 19 เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

306 ขุดคลองจากห้วยคล้า - วงัแคน   
หมู่ที่ 19

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

303

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

ขุดคลองดินจากห้วยคล้ามาถึง
หนองสองห้อง  หมู่ที่ 18

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองดิน ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองดินที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีคลองดินเพือ่
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

วัตถุประสงค์

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

300 ท่อ/รางระบายน้ าส่ีแยกถนนรอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 16

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

302 ขุดลอกหนองผ า  หมู่ที่ 17 เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

ที่ โครงการ

กองช่าง

304 ขุดลอกคลองจากวังหนิไป
บา้นหนองโดน หมู่ที.่19

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
แหล่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

301 ร่องระบายน้ าเส้นกลางหมู่บ้าน
จากวดัไปทิศตะวนัออก  หมู่ที่ 17

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนองน้ า 800,000

(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 800,000

(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลอง 1,000,000

20x1500ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

คลอง 1,000,000 1,000,000

3x500ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 1,000,000

40x40ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ)

หว้ยหนองน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000

30x3000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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313 ขุดลอกห้วยส าราญบ้านพร้าว-
หนองทอง หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

312 ขุดลอกหนองขุมค า  หมู่ที่ 6 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

308 ขุดลอกหนองหม้อแกง  หมู่ที่ 21 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

307 ขุดลอกคลองหนองอีเลิงน้อย  หมู่
ที่ 21

กองช่าง

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

กองช่าง

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

310 ขุดลอกคลองจากท่อลอดเหล่ียม
ไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 7

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

309 ขุดลอกห้วยส าราญหน้าฝายท่า
สังข์  หมู่ที่ 21

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่

(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์

กองช่าง

311 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

ขุดลอกคลองส่งน้ าจากฝายตี
กามาบ้านขุมค า  หมู่ที่ 6



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทอ่ระบายน้ า 1,000,000

30x3000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่หลอดเหล่ียม 1,000,000 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองระบายน้ า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 1,000,000

30x8000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

ฝายชะลอน้ า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 1,000,000 1,000,000

0.50x0.60ม.ลึก
300ม.

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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318 สร้างฝายชะลอน้ าวงัหนองผักแวน่
  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

319 สร้างคลองใส้ไก่สายทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือหมู่บ้านไป
คลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

316 คลองระบายน้ ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่
 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วางท่อระบายน้ าลงห้วยส าราญ
ท่อขนาด หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง314

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

317 ขุดลอกคลองส่งน้ าข้าง
ถนนลาดยางไปถึงคลองอีสาน
เขียวฝ่ังตะวนัตก  หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

315 ทางโค้งฝายท่าสังข์ (ท่อลอด
เหล่ียม) หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทอ่ระบายน้ า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่หลอดคลอง 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขุดร่องระบายน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

วางทอ่ระบายน้ า 91,000
(ทต.,อื่นๆ)

วางทอ่ระบายน้ า 227,000
(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 1,500,000 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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326 ขุดลอกวังกระโดน ม.๑ถึง
หนองสองหอ้ง  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

วางทอ่ระบายน้ า คอร. ขนาด
 1.00x 1.00 เมตร (หนองฮู)

เพือ่จา้งเหมาวางท่อ
ระบาย คอร.น้ าส าหรับ
ให้น้ าไหลได้สะดวก

จ านวนจดุระบาย
น้ าที่ได้วางเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีท่อระบายน้ า
ไหลได้สะดวก

กองช่าง

325 มีท่อระบายน้ า
ไหลได้สะดวก

กองช่างวางทอ่ระบายน้ า คอร. ขนาด
 1.00x 1.00 เมตร (ร่อง
แคน)

เพือ่จา้งเหมาวางท่อ
ระบาย คอร.น้ าส าหรับ
ให้น้ าไหลได้สะดวก

จ านวนจดุระบาย
น้ าที่ได้วางเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

322 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านขุมค า หมู่ที่ 22

เพือ่จา้งเหมาซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

สถานีสูบน้ าได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีความรวดเร็วใน
การระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

320

323 ขุดร่องระบายน้ าทดบา้นตีกา
  หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดร่อง
ระบายน้ าส าหรับให้น้ า
ไหลได้สะดวก

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีร่องระบายน้ า
ไหลได้สะดวก

กองช่าง

324

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

321 วางท่อลอดคลองคาดคอนกรีต
ขนาด 0.80 เมตร 2 จดุ  (ไม่
ระบุจดุแต่อยูใ่นเขตหมู่บ้าน)  หมู่ที่
 22

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

ลดระดับท่อระบายน้ าบริเวณ
คลองอีสานเขียวทางไปบ้านไทย
บวกแต้ หมู่ที่ 10 (ท่องสูง) หมู่ที่ 
22



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขุดลอกแหล่งน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รางระบายน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ PVC 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

332 รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

333 โครงการส่งน้ า/ระบบท่อ PVC 
บริเวณตะวนัต าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

เพือ่จา้งเหมาส่งน้ า/
ระบบท่อ PVC บริเวณ
ตะวนัต าหมู่บ้าน 
ส าหรับส่งน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ PVC 
ส่ง น้ าที่เพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีท่อ PVC ส่งน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

329 ขุดคลองวังกระโดนถึงส่ีแยก
หนองหวัลิง  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อบละ 81

มีแหล่งน้ าส่งน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

330 รางระบายน้ า 2 ข้างถนน เส้น
หน้าวดั  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

331 ขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านบุสูง-
กะเอิน  หมู่ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

327 ขุดลอกคลองจากบา้นดอน
พระเจ้า - กะเอนิ  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 81

มีแหล่งน้ าส่งน้ าไป
ใช้สอยได้สะดวก

กองช่าง

328 ขุดลอกคลองดินจากสะพานบ้าน
บุสูง-บ้านรองนันทชัย  หมู่ที่ 1

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลอง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อบละ 80

มีคลองส่งน้ าได้
สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รางระบายน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

สระน้ าในไร่นา 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รางระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ร่องระบายน้ า 100,000

(ทต.,อื่นๆ)

ร่องระบายน้ า 200,000

ยาว 1,๐๐๐ เมตร (ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้ า 500,000
(ทต.,อื่นๆ)
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339 ร่องระบายน้ าถนนกลาง
หมู่บา้นหมู่ที่ 5

เพือ่จา้งเหมาร่องระบาย
น้ า ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

จ านวนร่องน้ าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีร่องน้ าระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

340 วางทอ่ระบายน้ าเส้นทาง
บา้นนายอมัพร หมู่ทึ่ 5

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ร่อง/ท่อระบายน้ า 
ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ

334 ร่อง/รางระบายน้ า   หมู่ที่ 3 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีรางระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

335 ขุดสระน้ าในไร่นา  หมู่ที่ 3 เพือ่จา้งเหมาขุดสระน้ า
ในไร่นา ส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนสระน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีสระน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

336 รางระบายน้ าหนา้โรงเรียน
บา้นโพนดวน  หมู่ที่ 4

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

337 รางระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ 4

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนรางระบาย
น้ าที่เพิม่ขึ้นร้อยละ

 80

มีรางช่วยระบาย
น้ าได้สะดวก

กองช่าง

338 ขุดลอกร่องน้ าหวัวัว  หมู่ที่ 5 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
ร่องน้ า ส าหรับระบายน้ า
ได้สะดวก

จ านวนร่องน้ าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีร่องน้ าระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

คลองส่งน้ า 500,000 500,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ร่อง/ทอ่ระบายน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ฝายกั้นน้ า 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ลอดเหล่ียม 500,000 500,000 500,000

ยาว 282 เมตร (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกคลองดิน 200,000 200,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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341 คลองส่งน้ าท าการเกษตร
ตะวนัออกถนนลาดยางโนนสาย  
หมู่ที่ 8

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

ทอ่ลอดเหล่ียมคลองอสีาน
เขียวทศิตะวันตกหมู่บา้น  
หมู่ที่ 12

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อลอด
เหล่ียมน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อท่อลอด
เหล่ียมช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

347 ขุดลอกคลองทางทศิเหนอื
บา้นไทยบวกเตย หมู่ที.่13

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
แหล่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

348 ขุดลอกคลองดินกะเอนิ-บสูุง 
 หมู่ที่ 15

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองดิน ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองดินที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีคลองดินเพือ่
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

346 ขุดลอกคลองอสิานเขียว
พร้อมลงทอ่เส้นทศิตะวันตก
หมู่บา้น  หมู่ที่  13

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

342 ร่องระบายน้ ากลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 10 (ภายในหมู่บา้น)

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ร่อง/ท่อระบายน้ า 
ส าหรับระบายน้ าได้
สะดวก

จ านวนร่อง/
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น

มีร่อง/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

343 ขุดลอกคลองเทวดาถึงอสีาน
เขียวหมู่ที่ 10

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

344 ฝายกั้นน้ าในคลองอีสานเขียว 
(คลองเทวดา)หมู่ที่ 10

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าส าหรับการ
ระบายน้ า

จ านวนฝายที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีฝายกั้นน้ า
ส าหรับการ
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

345



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่/รางระบายน้ า 500,000 500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกคลองดิน 200,000
(ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

356 ขุดลอกหนองฮู้ หมู่ที่ 4  (ดินแลก
น้ า)

เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

352 ขุดลอกหนองผ า  หมู่ที่ 17 เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

353 ขุดคลองดินจากหว้ยคล้า
มาถึงหนองสองหอ้ง  หมู่ที่ 
18

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
คลองดิน ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองดินที่
ได้ขุดลอกเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

มีคลองดินเพือ่
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

354 ขุดลอกคลองจากวังหนิไป
บา้นหนองโดน หมู่ที.่19

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
แหล่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

350 ท่อ/รางระบายน้ าส่ีแยกถนนรอบ
หมู่บ้านหมู่ที่ 16

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

351 ร่องระบายน้ าเส้นกลางหมู่บ้าน
จากวดัไปทิศตะวนัออก  หมู่ที่ 17

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

349 รางระบายน้ า เส้นกลางหมู่บ้าน ๒
 ข้างทาง(กลางบ้าน,ข้างบ้านผู้ใหญ่
เหรียญ)  หมู่ที่ 15

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า ส าหรับ
ระบายน้ าได้สะดวก

จ านวนท่อ/ราง
ระบายน้ าที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนองน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขุดลอกแหล่งน้ า 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 800,000
(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 800,000
(ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 1,000,000 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลอง 1,000,000

20x1500ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

115

361 ขุดลอกหนองหม้อแกง  หมู่ที่ 21 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

362 ขุดลอกห้วยส าราญหน้าฝายท่า
สังข์  หมู่ที่ 21

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

363 ขุดลอกคลองจากท่อลอดเหล่ียม
ไปคลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 7

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

359 ขุดคลองจากห้วยคล้า - วงัแคน   
หมู่ที่ 19

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนคลองที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

มีคลองระบายน้ า
ได้สะดวก

กองช่าง

360 ขุดลอกคลองหนองอีเลิงน้อย  หมู่
ที่ 21

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

357 ขุดลอกหนองศาลา หมู่ที่ 14  
(ดินแลกน้ า)

เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

358 ขุดลอกหนองเขื่อน  หมู่ที่ 19 
(ดินแลกน้ า)

เพือ่จา้งเหมาหนองน้ า
ส าหรับท าการเกษตรได้
สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

คลอง 1,000,000 1,000,000

3x500ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

หนองน้ า 1,000,000

40x40ม.ลึก3ม. (ทต.,อื่นๆ)

หว้ยหนองน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000
30x3000ม.ลึก

3ม.
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ทอ่ระบายน้ า 1,000,000
30x3000ม.ลึก

3ม.
(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่หลอดเหล่ียม 1,000,000 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

คลองระบายน้ า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 1,000,000

30x8000ม.ลึก
3ม.

(ทต.,อื่นๆ)

116

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

370 ขุดลอกคลองส่งน้ าข้าง
ถนนลาดยางไปถึงคลองอีสาน
เขียวฝ่ังตะวนัตก  หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

วางท่อระบายน้ าลงห้วยส าราญ
ท่อขนาด หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

368 ทางโค้งฝายท่าสังข์ (ท่อลอด
เหล่ียม) หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

369 คลองระบายน้ ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่
 9

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

364 ขุดลอกคลองส่งน้ าจากฝายตี
กามาบ้านขุมค า  หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

365 ขุดลอกหนองขุมค า  หมู่ที่ 6 เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

366 ขุดลอกห้วยส าราญบ้านพร้าว-
หนองทอง หมู่ที่ 6

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีหนองน้ าไวท้ า
เกษตรกรรมได้
สะดวก

กองช่าง

367



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ฝายชะลอน้ า 1,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

คลองส่งน้ า 1,000,000 1,000,000

0.50x0.60ม.ลึก
300ม.

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

เทศบาลต าบลบสูุง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 200,000 200,000 200,000 200,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 2,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 500,000

(ทต.,อื่นๆ)

117

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

372 สร้างคลองใส้ไก่สายทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือหมู่บ้านไป
คลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

373 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านขุมค า หมู่ที่ 22

เพือ่จา้งเหมาซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

สถานีสูบน้ าได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีความรวดเร็วใน
การระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

371 สร้างฝายชะลอน้ าวงัหนองผักแวน่
  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขุดลอก
หนองน้ าส าหรับท า
การเกษตรได้สะดวก

จ านวนหนองน้ าที่
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

มีท่อ/รางช่วย
ระบายน้ าได้
สะดวก

กองช่าง

374

377 กอ่สร้างระบบ/ขยายเขต
ประปา ม.๑2

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
ระบบ/ขยายเขตประปา
 ส าหรับอุปโภคบริโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ93

บริหารจดัการ
กิจการประปา

ระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน 
(ปรับปรุงจากระบบบาดาล)

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ91

กองการ
ประปา

375

376 ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 
(ปรับปรุงจากระบบบาดาล) 
หมู่ที่ 3

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ92

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

กิจการประปา  (เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
ประปา)

เพือ่บริหารจดัการกจิการ
ประปา

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ90

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายทอ่เมนระบบประปา 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ)

ขยายทอ่เมนระบบประปา 700,000

(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 4,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ก่อสร้างระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บ้านหนองหมื่น  
หมู่ที่ 17

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

ระบบประปา 4,000,000 จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 4,000,000

(ทต.,อื่นๆ)

ทอ่เมนน้ าดิบ 1,200,000

(ทต.,อื่นๆ)

ถังน้ าใส 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ)

118

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

383 โครงการวางท่อเมนน้ าดิบ
ระบบประปาบ้านดอนพระเจ้า
 หมู่ที่ 19

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

กองการ
ประปา

378 ขยายท่อเมนระบบประปาบ้าน
พร้าวจากบ้านหนองหว้า- บ้าน
แต - บวกเตย

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

380 ก่อสร้างระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บ้านหนองโดน  
หมู่ที่ 18

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

384 ก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา
บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

382 ก่อสร้างระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่บ้านบวกแต้  หมู่
ที่ 10

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา

379 วางท่อเมนระบบประปาบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 14

เพือ่จ้างเหมาจัดท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ า
ได้สะดวกเพือ่การบริโภค
อุปโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการ

น้ าประปาเพิม่ขึ้น
เป็นร้อยละ94

บริหารจดัการ
กิจการประปา

381 บริหารจดัการ
กิจการประปา

กองการ
ประปา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขยายท่อเมนระบบประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000

(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 200,000 200,000 200,000 200,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 2,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

ระบบประปา 500,000 500,000 500,000 500,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขยายท่อเมนระบบประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

700,000 700,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

700,000 700,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รวม 391       โครงการ - - 73,884,025 100,139,500 125,275,200 89,376,200 87,716,200 - - -

119

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

389 ขยายท่อเมนระบบประปาบ้านพร้าวจาก
บ้านหนองหว้า- บ้านแต - บวกเตย - 
หนองศาลา

เพือ่จา้งเหมาจดัท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอปุโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

390 โครงการกอ่สร้างขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาบ้านบวกแต้  หมู่ที ่10 - บ้าน
หนองศาลา หมู่ที ่14

เพือ่จา้งเหมาจดัท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอปุโภค

ขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปา

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

391 โครงการกอ่สร้างขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาบ้านบุสูง  หมู่ที ่2

เพือ่จา้งเหมาจดัท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอปุโภค

ขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปา

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

386 ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน (ปรับปรุงจาก
ระบบบาดาล)

เพือ่จา้งเหมาจดัท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอปุโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

387 ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน (ปรับปรุงจาก
ระบบบาดาล) หมู่ที ่3

เพือ่จา้งเหมาจดัท าระบบ
ประปาส่งน้ า ส าหรับส่งน้ าได้
สะดวกเพือ่การบริโภคอปุโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

388 กอ่สร้าง/ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา 
ภายในเขตเทศบาลต าบลบุสูง

เพือ่จา้งเหมากอ่สร้าง/ขยาย
เขตระบบจา่ยน้ าประปา 
ส าหรับอปุโภคบริโภค

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ90

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา

385 ขยายท่อเมนระบบประปาบ้านกะเอนิ 
หมู่ที ่1- บ้านกะเอนิ หมู่ที ่15 - บ้านบุ
สูง  หมู่ที ่2

เพือ่จา้งเหมาขดุร่องระบาย
น้ าส าหรับให้น้ าไหลได้สะดวก

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับบริการน้ าประปา
เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 85

บริหารจดัการกจิการ
ประปา

กองการประปา



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

120

ส านักปลัด

3 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพือ่เฉลิมพระเกียรติฯ
และให้ราษฎรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียว บ ารุงรักษา
หนา้ดินไมใ่ห้

พงัทลาย

เฉลิมพระเกียรติฯ
และให้ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

ส านักปลัด

4 สร้างแนวเขตที่สาธารณะ/
ตรวจสอบรังวัดที่สาธารณะ

เพือ่ให้รู้แนวเขตที่
สาธารณะ  ป้องกันการ
บุกรุก

ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะถูกต้อง

จ านวนที่
สาธารณะถูก
บกุรุกลดลง

ป้องกันการบุกรุก
และเพือ่ประชาชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

5 สร้างเครือข่ายพฒันาและ
อนรัุกษแ์หล่งน้ าและสัตว์น้ า

เพือ่ราษฎรได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งน้ าและ
สัตวน์้ า

เครือข่ายอนรัุกษ์
แหล่งน้ าและสัตว์

น้ า

จ านวนแหล่งน้ า
ได้รับการรักษา

และสัตว์น้ า
เพิ่มขึ้น

มีเครือข่ายพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและสัตวน์้ า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ทอ้งถิ่นไทยรวมใจภกัด์ิรักษ์
พื้นที่สีเขียว

เพือ่ให้ราษฎรมีจติส านึก
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ได้รับการพืน้ฟู

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ เพือ่เฉลิมพระเกียรติฯ
และให้ราษฎรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียว จ านวนต้นไม้
เพิ่มขึ้น

เฉลิมพระเกียรติฯ
และให้ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

แบบ ผ.๐2 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 9       โครงการ - - 75,694,025 101,959,500 127,095,200 91,196,200 91,196,200 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

8 สอบเขต/รังวัดหนองสองห้อง
หมู่ที่ 18

เพือ่ให้รู้แนวเขตที่
สาธารณะ  ป้องกันการ
บุกรุก

ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะถูกต้อง

จ านวนที่
สาธารณะถูก
บกุรุกลดลง

ป้องกันการบุกรุก
และเพือ่ประชาชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

9 สอบเขตหนองอีเลิง  หมู่ที่ 22 เพือ่ให้รู้แนวเขตที่
สาธารณะ  ป้องกันการ
บุกรุก

ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะถูกต้อง

จ านวนที่
สาธารณะถูก
บกุรุกลดลง

ป้องกันการบุกรุก
และเพือ่ประชาชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

7 สอบเขต/รังวัดหนองแคน   
หมู่ที่ 7

เพือ่ให้รู้แนวเขตที่
สาธารณะ  ป้องกันการ
บุกรุก

ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะถูกต้อง

จ านวนที่
สาธารณะถูก
บกุรุกลดลง

ป้องกันการบุกรุก
และเพือ่ประชาชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

6 อนรัุกษป์า่ชุมชน เพือ่ราษฎรได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน

เครือข่ายอนรัุกษ์
ปา่ชุมชน

จ านวนปา่
ชุมชนได้รับ

การดูแลรักษา

มีเครือข่ายพัฒนา
และอนุรักษ์ป่า
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม



    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1.4 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

1,000,000
(ทต.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 3      โครงการ - - 1,060,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -
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1 รณรงค์การลดใช้สารเคมี เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี จ านวนการใช้
สารเคมลีดลง

รักษาส่ิงแวดล้อม กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 กอ่สร้างระบบการจัดการ
และก าจัดส่ิงปฏกิลู

เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม ระบบการจัดการ
และก าจัดส่ิงปฏกิลู

ระบบการจดัการ
และก าจดัส่ิง
ปฏิกูลดีขึ้น

รักษาส่ิงแวดล้อม กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการลดและคัดแยกขยะ
มลูฝอย

เพือ่รณรงค์ลดขยะ และ
จดักิจกรรมลดขยะจาก
หลังคาเรือนต้นก าเนิด

ประชาชนที่เข้าอบรม จ านวนขยะ
ลดลง

 กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.๐2 



      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ
แผนงาน 2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

500,000 กองการศึกษา

(ทต.)
รวม 5       โครงการ - - 870,000 370,000       370,000       370,000        370,000        - - -
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5 ก่อสร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของ อปท.อ.วงัหิน

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของ 

อปท. อ.วงัหิน

กลุ่มอาชีพมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า

เพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชีพมีแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า

3 ฝึกอบรมอาชีพ เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนอาชีพมี
ความรู้และน าไป
ประกอบอาชีพได้

ประชาชนต าบลบุสูง ประชาชนมี
ความรู้

ความสามารถ
เพิม่ขึ้น

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมน าความรู้
ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

กองการศึกษา

4 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ตะหนักถึง
ความส าคัญของเด็กที่จะ
เติบโตไปในอนาคต

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
เขตเทศบาลต าบลบุสูง

เด็กและเยาวชนมี
ความฉลาด เพิม่ขึ้น

เด็กและเยาวชน
คืออนาคตของ
ชาติ เด็กฉลาด 
ชาติเจริญ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 โครงการจดังานเทศกาลหอมแดง เพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลิตผลทางการเกษตร
ของชุมชน

กลุ่มเกษตรกรภายใน
ต าบล

พืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป็นที่รู้จกัมี

ตลาดรองรับ

ผลิตผลทาง
การเกษตรของ
ต าบลเป็นที่รู้จกัมี
ตลาดรองรับ

กองการศึกษา

2 โครงการจา้งเด็กนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน

เพือ่สร้างรายได้ให้
นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

นักเรียน นักศึกษาใน
เขตต าบล

นักเรียน นักศึกษา
 มีรายได้เพิม่ขึ้น

นักเรียนนักศึกษามี
รายได้ ใชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชน์ 
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
ท างาน

ส านักปลัด

แบบ ผ.๐2 



      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ
แผนงานที่  2.2  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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จ านวนยุวชน
เกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
ด าเนินชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์แบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรียแ์บบ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเกษตรกร
ภายในต าบล

เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี ลด

ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

กลุ่มเกษตรกร
เข้าใจและน า
หลักการเกษตร
อินทรียไ์ปปฏิบัติ

กอง
การศึกษา

5 พฒันาศักยภาพอาสาสมคัร
เกษตรหมู่บา้น

เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายใน
ต าบล

อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านมีศักยภาพ

เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
ด าเนินชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

2 ปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชืแบบ
ผสมผสาน

เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกร
ภายในต าบล

เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี ลด

ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

กลุ่มเกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดศัตรูพืช

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริม
ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตสร้าง
ตลาด

เพือ่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ผลผลิตสร้างตลาด

กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพภายในต าบล

กลุ่มอาชีพ/
เกษตรกรมีรายได้

เพิม่ขึ้น

กลุ่มอาชพี/เกษตรกร
มีผลผลิตเป็นทีรู้่จกั
มากขึ้นและมีรายได้
ตามมา

กองการศึกษา

4 จัดต้ังและพฒันากลุ่มยุวชน
เกษตรในโรงเรียน

เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพียง

ประชาชนในต าบล

แบบ ผ.๐2 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สนบัสนนุและปรับปรุงเมล็ด
พนัธุข์้าว

เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

80,000
(ทต.)

รวม 7     โครงการ - - 200,000         120,000       120,000       120,000        120,000        - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร กลุ่มเกษตรกรภายใน
ต าบล

จ านวนเคร่ือง
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
ด าเนินชีวติแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

6 กลุ่มเกษตรกรภายใน
ต าบล

เมล็ดพนัธุข์้าว
มคุีณภาพขึ้น

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
ด าเนินชีวติแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง



      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน  3.1   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000
(ทต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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4 โครงการเข้าวัดท าบญุฟงั
ธรรมะในวันส าคัญทาง
ศาสนา อาสาฬหบชูา  และ
วันเข้าพรรษาฯลฯ

เพือ่สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีและอบรม
คุณธรรมให้กับเด็ก 
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ร่วม
ท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนาดีงาม

เพิม่ขึ้น

ได้สืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีและ
อบรมคุณธรรม 
ศิลปวฒันธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ

กอง
การศึกษา

2 จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เพือ่อนุรักษ์วฒันธรรม
ท้องถิ่นปฏิบัติตาม
ประเพณีเหมาะสม

ประชาชนชาวพทุธ
ในต าบล

ประชาชนได้ร่วม
สืบสานประเพณีดี

งามเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้สืบ
ทอดประเพณี
วฒันธรรมแก่คน

กอง
การศึกษา

3 โครงการอบรมมคัทายกนอ้ย เพือ่อบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล

เด็ก เยาวชนได้
ร่วมท านุบ ารุง

พุทธศาสนาดีงาม
เพิม่ขึ้น

การด ารงอยูข่อง
ศิลปวฒันธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพือ่ใหชุ้มชนเหน็
ความส าคัญของผู้สูงอายุ
อนรัุกษ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ปฏบิติัตามประเพณี
เหมาะสม

ประชาชนและ
ผู้สูงอายุภายใน

ต าบล

ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายเุพิม่ขึ้น

ผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.๐2 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150,000
(ทต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3,600,000 3,600,000  
  (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ป)ี

3,600,000  
  (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ป)ี

3,600,000   
 (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ปี)

3,600,000   
 (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ปี)

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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๗ สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา

เพือ่เสริมสร้างให้เยาวชน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเพิม่มากขึ้น

ศูนย์เด็กฯในเขต
ต าบล

การพฒันาด้าน
การศึกษามาก

ขึ้น

เยาวชนได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาเพิม่มากขึ้น

กอง
การศึกษา

๘ อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
อาหารกลางวัน

เพือ่เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชน
เพือ่โอกาสทางการศึกษา
เพิม่มากขึ้น

เด็กในโรงเรียนใน
เขตต าบล

เด็กนกัเรียน
ได้รับโอกาส

ทางการศึกษา
มากขึ้น

เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัย
แก่เยาวชนเพือ่
โอกาสทางการ
ศึกษาเพิม่มากขึ้น

กอง
การศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
เด็กนกัเรียนและเยาวชน
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

เพือ่อบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล

เด็ก เยาวชนได้
ร่วมท านุบ ารุง

พุทธศาสนาดีงาม
เพิม่ขึ้น

เพิม่คุณธรรม
จริยธรรมและการ
ด ารงอยูข่อง
ศิลปวฒันธรรม มี
คุณธรรมประจ าใจ

กอง
การศึกษา

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนกังาน
เทศบาลพนกังานจ้าง

เพือ่อบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาลพนักงานจา้ง

ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล

พนกังานเทศบาล
พนกังานจ้าง

ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล
พนักงานจา้งมี

คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

เพิม่ขึ้น

ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจา้งมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2,200,000 2,200,000  
  (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ป)ี

2,200,000  
  (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ป)ี

2,200,000   
 (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ปี)

2,200,000   
 (ตามจ านวน
รายหัว/เด็ก/ปี)

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 11     โครงการ - - 7,910,000      5,540,000    5,540,000    5,540,000     5,540,000     - - -
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๑๑ วัสดุอาหารเสริม(นม) เพือ่เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยแก่เยาวชน
เพือ่โอกาสทางการศึกษา
เพิม่มากขึ้น

เด็กในโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กฯในเขต

ต าบล

เด็กนกัเรียน
ได้รับโอกาส

ทางการศึกษา
มากขึ้น

เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัย
แก่เยาวชนเพือ่
โอกาสทางการ
ศึกษาเพิม่มากขึ้น

กอง
การศึกษา

๙ โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนอาสา
พทิักษ์และปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์และ จดัเกบ็ขอ้มูล
พืน้ฐาน

เพือ่ส่งเสริมความรู้ในเร่ืองชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และเร่ือง
ข้อมูลในระดับครัวเรือน

แกนน าและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

แกนน าได้รับรู้เร่ืองชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริ
และการพัฒนาด้าน

ความรู้การจดัเก็บเพิม่ขึ้น

แกนน าได้รับการ
พฒันาด้านความรู้
การจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น

กอง
การศึกษา

๑๐ โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนกัเรียนและ
เยาวชน

เพือ่พัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนผู้
ร่วมโครงการ

เยาวชนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเพิม่ขึ้น

เยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิม่มาก
ขึ้น

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.๐2 



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 3.2   แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

1,800,000
(ทต.,อื่นๆ)

4,730,100 4,730,100
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

รวม 3       โครงการ - - 2,300,000      5,230,100 5,230,100 500,000 500,000 - - -
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      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี

3 กอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ขนาดไมเ่กนิ 51 -
80 คน สถ.ศพด.2

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดไม่เกิน 51 -
80 คน สถ.ศพด.2

เพือ่จา้งเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาดไม่เกิน 51
 -80 คน สถ.ศพด.2

เพือ่สนองความ
ต้องการของประชาชน
เป็นหลัก รวมไปถงึ
การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิ  เป็นการแบ่ง
เบาภาระการดูแลเด็ก
ให้พอ่แม่ ผู้ปกครอง
สามารถประกอบ
อาชพีได้อยา่งผาสุก
หมดกงัวลในบุตร
หลาน เพิม่ขึ้นเป็นร้อย
ละ 85

เพือ่สนองความ
ต้องการของประชาชน
เป็นหลัก รวมไปถงึ
การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิ  เป็นการแบ่ง
เบาภาระการดูแลเด็ก
ให้พอ่แม่ ผู้ปกครอง
สามารถประกอบ
อาชพีได้อยา่งผาสุก
หมดกงัวลในบุตรหลาน

กอง
การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นกะเอนิ

จ านวน ศพด. ที่
ก่อสร้าง/ปรับปรุง

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา
กองช่าง

2 กอ่สร้างสนามกฬีา/ลานกฬีา
อเนกประสงค์ชุมชนภายใน
ต าบล

เพือ่ประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีลานกีฬาชุมชน
เพือ่ออกก าลังกาย

ประชาชนทั่วไป เด็ก
และเยาวชนในต าบล

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การกีฬามากขึ้น

ประชาชน เด็ก
และเยาวชนมี
ลานกีฬาชุมชน
เพือ่อกก าลังกาย

กอง
การศึกษา 
กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตเทศบาลต าบลบุสูง

เพือ่การบริหารจดัการดี
ขึ้น

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน  3.3   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 3       โครงการ - - 510,000         510,000 510,000 510,000 510,000 - - -
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     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

3 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ

เพือ่มีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายอยา่งถูก
วธิ ีเกิดการพัฒนา

ประชาชนทั่วไป 
เด็กและเยาวชน

ในต าบล

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การกีฬามากขึ้น

ประชาชนมีอุปกรณ์
ในการออกก าลัง
กายอยา่งถูกวิธี เกดิ
การพัฒนา

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 จัดการแข่งขันกฬีาเยาวชน
และประชาชนต้านภยัยาเสพ
ติด

เพือ่ส่งเสริมการออก
ก าลังกายฝึกการมีน้ าใจ
นักกีฬา ห่างไกลยาเสพ
ติด

ประชาชนทั่วไป 
เด็กและเยาวชน

ในต าบล

เยาวชนและ
ประชาชน

หา่งไกลยาเสพ
ติดมากขึ้น

เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายฝึกการมี
น้ าใจนกักฬีา 
หา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

2 เปน็เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กฬีา และส่งทมีนกักฬีา
แข่งขันกบัหนว่ยงานอื่น

เพือ่เด็กและเยาวชนใช้
เวลาวา่งเป็นประโยชน์
โดยการออกก าลังกาย

เด็กและเยาวชน
ในต าบล

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การกีฬามากขึ้น

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างเปน็
ประโยชนโ์ดยการ
ออกก าลังกาย

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
แผนงานที่ 4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัดที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 ช่วยเหลือ สงเคราะหผู้์
ยากจน ยากไร้

เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร

ผู้ยากจน ยากไร้
ในต าบล

ผู้ยากจน ยากไร้ 
ได้รับการ

ช่วยเหลือมากขึ้น
ร้อยละ80

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือ

กอง
การศึกษา

5 ส่งเสริมพฒันาบทบาทแกน
น าหมู่บา้นเรียนรู้เร่ืองอาเซียน

เพือ่ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทแกนน าหมู่บ้าน
เรียนรู้เร่ืองอาเซียน

๒๒ หมู่บา้น ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทแกนน า
หมู่บ้านเรียนรู้

เร่ืองอาเซียนมาก
ขึ้นร้อยละ80

ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทแกนน า
หมู่บ้านเรียนรู้
เร่ืองอาเซียน

ส านกัปลัด

2 พฒันาส่งเสริมบทบาทสตรี เพือ่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มสตรี

กลุ่มสตรีในต าบล มกีารพฒันา
บทบาทสตรี
มากขึ้นร้อย

ความเข้มแข็งของ
กลุ่มสตรีในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง

กอง
การศึกษา

3 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณะภัยและผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร

ผู้ประสบสาธารณ
ภยัในต าบล

ผู้ประสบสาธารณะภัย
และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การชว่ยเหลือมากขึ้น

ร้อยละ80

ผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด
กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 พฒันาครอบครัวชุมชน เพือ่เสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนให้
เข้มแข็ง

ประชาชนภายใน
ต าบล

สถาบันครอบครัว
มีความเข้มแข็ง

มากขึ้น

สถาบนัครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง 
สามารถลดปญัหา
ด้านสังคมลงได้

กอง
การศึกษา



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30,000
(ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7 โครงการ 365 วัน บสูุง
พฒันาตามแนวปรัญญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหมู่บ้าน

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลบุสูง

หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ตาม
เกณฑ์ของ

กระทรวงมหาดไทย
และมีความ “ อยู่

เยน็ เป็นสุข” 
หรือความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน เพิม่ขึ้น

ร้อยละ80

หมู่บ้านน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้
ใน

กระบวนการพัฒนา
หมู่บ้าน เป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

กองการศึกษา

6 โครงการเตรียมพร้อมสู่
อาเชียน

เพือ่เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่อาเชียน

พนักงานส่วนต าบล,
ประชาชนทั่วไปในเขต

เทศบาลต าบลบุสูง

พนักงานส่วน
ต าบล,ประชาชน

ทั่วไปมีความ
พร้อมมากขึ้นร้อย

ละ80

พนักงานส่วน
ต าบล,ประชาชน

ทั่วไปมีความ
พร้อมในการเข้าสู่

อาเชียน

กองการศึกษา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89,000 89,000 89,000 89,000 89,000

(ทต.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 10    โครงการ - - 429,000         399,000       389,000       389,000        389,000        - - -
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     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ตาม
เกณฑ์ของ

กระทรวงมหาดไทย
และมีความ “ อยู่

เยน็ เป็นสุข” 
หรือความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน เพิม่ขึ้น

ร้อยละ80

หมู่บ้านน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้
ใน

กระบวนการพัฒนา
หมู่บ้าน เป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

กองการศึกษา

9 โครงการสานพลังครอบครัว 
ลด ละ เลิก บหุร่ี-เหล้า

เพือ่ลดจ านวนผู้ด่ืมเหล้า 
 สูบบุหร่ี

ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบล

บุสูง

การด่ืมเหล้าสูบ
บุหร่ีลดลงร้อยละ

80

ลดการด่ืมเหล้า
สูบบุหร่ีรายใหม่

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 บญุปลอดเหล้า หมู่บา้น
ปลอดการพนนั

เพือ่ลดปัญหาสังคม ลด
การก่ออาชญากรรม

๒๒ หมู่บา้น ปัญหาสังคม และ
อาชญากรรม

ลดลงร้อยละ80

ปัญหาสังคม และ
อาชญากรรมลดลง

กอง
การศึกษา

8 โครงการศรีสะเกษพฒันา
ตามแนวปรัญญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง (โครงการ 365 วัน
 “ศรีสะเกษพฒันาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง”)

เพือ่ส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหมู่บ้าน

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลบุสูง

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานที่ 4.2 แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร 9,780,000 9,780,000 9,780,000 9,780,000 9,780,000

(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000
(เบี้ยยังชีพผู้พกิาร) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
(เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

เงินสมทบ ส.ท.ท.บ ารุงสมาคม 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

สันนบิาตแหง่ประเทศไทย (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 4      โครงการ - - 13,044,500 13,044,500 13,044,500 13,044,500 13,044,500 - - -
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3 เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร

ผู้ติดเชื้อ ในต าบล ผู้ติดเชื้อมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านกัปลัด

4 เพือ่บ ารุงสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย

สมทบ ส.ท.ท. ร้อยละความพึง
พอใจของ

สันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

เพือ่บ ารุงสมาคม
สันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร

ผู้สูงอายุ ในต าบล ผู้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80

ผู้สูงอาย ุได้รับ
การช่วยเหลือ
อยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ

ส านกัปลัด

2 เพือ่ช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎร

ผู้พกิาร ในต าบล ผู้พกิารมรีายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ

80

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านกัปลัด



     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานที่ 4.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

150,000
(ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและ
ระงับอคัคีภยั

เพือ่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

ความสงบ
เรียบร้อยในต าบล

อปพร.ได้รับความรู้ใน
การป้องกนัและระงับ
อคัคีภัยเพิม่ขึ้นร้อยละ

80

ความเขม้แขง็ของ
ชมุชนในการรักษา
ความสงบปลอดภัยใน
ชมุชนเพิม่มากขึ้น

ส านกัปลัด

2 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ,
กระจกนนูตามแยกอนัตราย

เพือ่จดัซ้ือและติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ
ส าหรับเตือนและระวงั
ภัยผู้ใช้ถนนในการสัญจร

ไฟกระพริบ
,กระจกนนู

จ านวน
อบุติัเหตุลดลง
ร้อยละ 80

ความเขม้แขง็ของ
ชมุชนในการรักษา
ความสงบปลอดภัยใน
ชมุชนเพิม่มากขึ้น

ส านกัปลัด

3 รณรงค์ปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุตามทอ้งถนน

เพือ่ลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน

ลดอบุติัเหตุตาม
ทอ้งถนน

จ านวน
อบุติัเหตุลดลง
ร้อยละ 80

ลดอบุัติเหตุตามท้อง
ถนน

ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ.๐2 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

30,000 30,000

(ทต.) (ทต.)

50,000 50,000 50,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 8   โครงการ - - 700,000         550,000       600,000       630,000        630,000        - - -
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     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของ
โครงการ)

6 ติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

กล้อง CCTV จ านวนกล้อง 
CCTV เพิ่มขึ้น

ร้อยละ80

ความเขม้แขง็ของ
ชมุชนในการรักษา
ความสงบปลอดภัยใน
ชมุชนเพิม่มากขึ้น

ส านกัปลัด

7 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุด
ดับเพลิง

เพือ่ความปลอดภัยของ
เจา้หน้าที่ในการระงับ
อัคคีภัย

ชุดดับเพลิง เจา้หน้าที่งาน
ดับเพลิงได้รับการ
ป้องกันอันตราย

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

ความปลอดภัยของ
เจา้หน้าทีใ่นการระงับ
อคัคีภัย

ส านกัปลัด

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.

เพือ่ความเพิม่ความรู้ให้
เจา้หน้าที่ในการระงับ
อัคคีภัย

เพิ่มความรู้ความ
ปลอดภยั

เจา้หน้าที่งาน
ดับเพลิงได้รับการ
ป้องกันอันตราย

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

ความปลอดภัยของ
เจา้หน้าทีใ่นการระงับ
อคัคีภัย

ส านกัปลัด

     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

4 อาสาสมคัรจราจรร่วม
ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนน

เพือ่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

ความสงบ
เรียบร้อยในต าบล

จ านวน
อบุติัเหตุลดลง
ร้อยละ 80

ความเขม้แขง็ของ
ชมุชนในการรักษา
ความสงบปลอดภัยใน
ชมุชนเพิม่มากขึ้น

ส านกัปลัด

5 โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ เพือ่พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และฝึก
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัย

ผู้ปฏบิติัการกู้ชีพ
กู้ภยั

ความรู้ ความสามารถ
 และฝึกทักษะให้กบัผู้
ปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

เพือ่พฒันาความรู้ 
ความสามารถ และ
ฝึกทักษะให้กบัผู้
ปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย
เพิม่มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
แผนงานที่ 4.4 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 4      โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

137

     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี

3 โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาหาร
ปลอดภยั

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และปอ้งกนัและควบคุม
อาหารปลอดภยัในพืน้ที่

ประชาชนภายใน
ต าบล

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และป้องกันและควบคุม
อาหารปลอดภยัในพืน้ที่

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

เพือ่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยที่ดี
ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 ปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิ
สุนขับา้

เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ในพืน้ที่

ประชาชนภายใน
ต าบล

สร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าให้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80

ควบคุมและก าจดั
โรคพิษสุนัขบ้าใน
ต าบลได้

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ
 เช่น โรคไข้เลือดออก,ไข้ฉี่
หนหูรือโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลอื่นๆ

เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก,ไข้ฉี่หนหูรือ
โรคติดต่อตามฤดูกาลอื่นๆ

ประชาชนภายใน
ต าบล

จ านวนผู้ปว่ย
โรคติดต่อลดลง

ร้อยละ 80

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก,ไข้ฉี่
หนูหรือโรคติดต่อ
ตามฤดูกาลอื่นๆ
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการคลองสวยน้ าใสไร้
วัชพชื จิตอาสา พฒันาล าน้ า
 ล าคลอง

เพือ่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในการรณรงค์
รักษาความสะอาดและการ
จดัเกบ็ขยะมูลฝอยในพืน้ที่
สาธารณะ คู คลอง ราง
ระบายน้ าและล าคลอง
สาธารณะ

ประชาชนภายใน
ต าบล

เพือ่ส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมในการ

รณรงค์รักษาความ
สะอาดและการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยในพืน้ที่

สาธารณะ คู คลอง ราง
ระบายน้ าและล าคลอง

สาธารณะ เพิม่ขึ้นร้อยละ
 80

เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์
รักษาความสะอาดและ
การจดัเก็บขยะมูลฝอย
ในพืน้ทีส่าธารณะ คู 
คลอง รางระบายน้ าและ
ล าคลองสาธารณะ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
แผนงาน  4.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

50,000
(ทต.)

รวม 2       โครงการ - - 80,000 30,000         30,000         30,000          30,000          - - -
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       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและ
ต่อต้านยาเสพติด

เพือ่ด าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

ประชาชนภายใน
ต าบล

ปญัหายาเสพ
ติดลดลงร้อยละ

 80

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาเอดส์

เพือ่ให้ความรู้และ
ป้องกันโรคเอดส์

ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบล

บุสูง

ประชาชนที่มี
ความเส่ียงต่อ

เอดส์ลดลงร้อย
ละ80

ประชาชนปลอด
เอดส์

ส านักปลัด/กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.๐2 



ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
แผนงาน 5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI)

กองคลัง

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิม่ขึ้น

ร้อยละ60

แผนพัฒนาต าบล
ที่ตรงต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

4 ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพือ่ปรับปรุงแผนที่ภาษี
ให้สามารถใช้การได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

แผนที่ภาษี แผนทีภ่าษีได้รับการ
ปรับปรุงใหใ้ช้งานได้มี

ประสิทธภิาพมากขึ้นร้อย
ละ 80

แผนทีภ่าษีใหส้ามารถใช้
การได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนได้รับความ
เข้าใจในการขอรับ
บริการบริการอย่างทัว่ถึง

3 ประชาคมหมู่บา้น เพือ่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาต าบล

ประชาชนในต าบล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 ส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน เพือ่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน
ชุมชนพึง่ตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการ
(แกนน าหมู่บา้น)

แกนน าหมู่บ้านมี
ความเข้าใจใน
บทบาทตัวเอง

เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

แผนชุมชนที่ตรง
ต่อปัญหาและ

ความต้องการของ
ชุมชน

ส านกัปลัด

2 วันเทศบาลเคล่ือนที่ เพือ่ท าความเขา้ใจในการ
ขอรับบริการและให้บริการ
นอกสถานทีแ่กป่ระชาชน
ได้รับความสะดวก

ประชาชนในต าบล ประชาชนได้รับการ
บริการและให้ความรู้
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ
เขา้ใจในการขอรับ
บริการบริการอยา่ง

ทัว่ถงึ

ส านกัปลัด

5 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ใหค้วามรู้เร่ืองการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนยีมฯ

เพือ่เพิม่ความรู้เร่ืองการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมฯได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ประชาชนในต าบล มีความรู้เร่ืองการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

มากขึ้นร้อยละ 80



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทต.บุสูง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

100,000

9 เคร่ืองอา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card

 Reader)

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลัด

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม 9      โครงการ - - 640,000         150,000       150,000       150,000        150,000        - - -

รวม
ทัง้ส้ิน

464     โครงการ - - 103,477,525  125,003,100  153,178,800  117,319,801 117,319,801 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7 โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากร

เพิม่ศักยภาพบุคลากร
เพือ่รองรับการบริการ

ประชาชน

พฒันาประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร,สท.
พนักงานและพนักงาน
จา้งมากขึ้นร้อยละ 80

บุคลากรได้รับ
การพัฒนาเพิม่
ศักยภาพ

ส านกัปลัด

8 จัดการเลือกต้ัง เพือ่จดัการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สภาท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบุสูง การรักและภักดี
ในองค์กรเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

เพือ่จดัการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่น

ส านกัปลัด

6 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมนิผลหรือพฒันาระบบ
ต่างๆ

เพือ่ประสิทธภิาพในการ
บริหารจดัการ

การวิจัยและ
ประเมินผลมีความ
นา่เชื่อถือมากขึ้น

ร้อยละ 80

เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการบริหาร
องค์กร

ส านกัปลัด

เพื่อด าเนินการตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ที่ มท 
0810.7/ว4222 เร่ือง
ยกเลิกส าเนาเอกสาร (เนา

ทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน) ลงวันที่

 26 ธันวาคม 2561

ประชาชน ประชาชน
ได้รับการ

บริการและ
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ

 80

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นใน
การขอรับ

บริการบริการ































































































































เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 กอ่สร้างถนนคสล.บา้น

หนองโดน ม.๑๘-บา้น
หนองหอย ต.ดวนใหญ่

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กว้าง ๕ ม. ยาว
 ๒,๑๐๐ ม.

- 52,500,000 52,500,000 52,500,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด

อุบัติเหตุ
กองช่าง

2 กอ่สร้างถนนคสล.บา้นหวัวัว
 ม.๕-บา้นหนองกนัจอ ต.ธาตุ

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

1.กว้าง ๕ ม. 
ยาว 500 ม.
 /2.กว้าง 4 ม.
 ยาว 1,750 ม.

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด

อุบัติเหตุ
กองช่าง

3 กอ่สร้างถนนคสล.บา้น
หนองไผ่ ม.๓-บา้นเหน็อม้ 
ต.โพนยาง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว
 2,350 ม.

- 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด

อุบัติเหตุ กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

              แบบ ผ 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ทองถ่ิน

เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศราะเกษ
    ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงาน 1 แผนงานเคหะและชมุชน



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 กอ่สร้างถนนคสล.บา้น

หนองศาลา ม.๑๔-บา้น
เหน็อม้ ต.โพนยาง

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว
 1,690 ม.

3,380,000 - - ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด

อุบัติเหตุ กองช่าง
5 กอ่สร้างระบบประปา

หมู่บา้นผิวดินขนาดใหญ่ 
บา้นหนองหมื่น หมู่ที่ 17

เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า
สะอาดเพือ่อุปโภค
บริโภคที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

ตามแบบแปลน
 และรายการ
ของส้านกั
บริหารจัดการ
น้้า กรม
ทรัพยากรน้้า

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพือ่อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ

กองช่าง
6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นกะเอนิ หมู่ที่
 1 – บา้นดอนพระเจ้า หมู่ที่
 19

เพือ่ให้ถนนได้มาตรฐาน
และให้ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

กว้าง 5 ม. ยาว
 2,398 ม.

6,811,400 6,811,400 6,811,400 6,811,400 ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

ประชาชนมีถนนคสล.
ในการใช้สัญจรได้
สะดวกลดการเกิด

อุบัติเหตุ
กองช่าง

300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

300,000
(ทต.,อื่นๆ)
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8 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร
จากคลองลอยหนองโดน-กะเอิน 
 หมู่ที่1

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ที่มีไฟฟ้าใช้

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
บ้านกะเอิน-คลองส่งน้้าดอนพระ
เจา้  หมู่ที่1

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ที่มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

300,000
(ทต.,อื่นๆ)

11 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

12 300,000 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

13 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

14 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

15 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร (ถนนไปหนอง
ฮาง,หนองหว้า)  หมู่ที่ 8

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร
ข้างโรงเรียนขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรทิศตะวนัตกหมู่บ้าน
,ทิศเหนือหมู่บ้านหมู่ที่ 5

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร
ข้างโรงเรียนไปทิศใต้,ทิศใต้ของ
หมู่บ้าน,ข้างโรงเรียนไปป่าใต้  
หมู่ที่ 4

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร ม.3

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟา้สาธารณะแยกกอไผ่บุ
สูง-กะเอนิ-เชื่อมดอนพระ
เจ้าหมู่ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

9 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรบสูุง-กะเอนิ หมู่
ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ที่มีไฟฟ้าใช้

งบประมาณและที่ผ่านมา

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร ซอยเจริญสุข  
หมู่ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

ที่มีไฟฟ้าใช้

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

17 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

18 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

19 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

20 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

21 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

22 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทิศตะวันออก,ทิศใต้
,ทิศตะวันตก)หมู่ที่ 14

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายบ้านไทยบวกเตย – 
หนองศาลา – ป่าใต้ –บวกแต้)
 หมู่ที่ 13

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้น

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายไฟฟ้าการเกษตรคลอง
อีสานเขียวทิศเหนือของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายคลองหนองหัวเสือ
ประมาณ 5 ต้น (เสาไฟ) หมู่ที่
 11

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร(สามแยก
ทางเข้าหมู่บา้น  ข้าม 1 ต้น
 ,ทศิตะวันตกไปหนองส่อง

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรทศิเหนอื บา้น
โนนสาย- หนองนารี หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

23 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

24 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

25 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

26 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

27 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

28 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

29 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
ในจุดที่จ้าเป็น  (หน้าบ้านนาย
ค้านึง) หมู่ที่ 17

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษต
สายซอยหนองเอินไปตามทาง
ถนน ศรีสะเกษ - ขุขันธ์  หมู่ที่
  15

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษต
สายไปกะเอิน หมู่ที่ 15  - บุ
สูง  หมู่ที่ 2

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษต
สายไปหนองแมวเหมียว หมู่ที่
 15

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษต
สายไปบ้านกะเอินหมู่ที่ 15 -
 บ้านลิงไอ ต้าบลธาตุ

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร
สายหน้าบ้านเกษตรปราโมทย-์
คลองอีสานเขียว  หมู่ที่ 14

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน
ตะวนัออกหมู่บ้าน(120 ม.) 
และทิศเหนือหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

30 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

31 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

32 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

33 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

34 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

35 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ)

36 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ด้านทิศเหนือ,ทิศใต้  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายไฟฟ้าสาธารณะสาย
บ้านนาถ - บ้านสมจิตร หมู่ที่
 19

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ย้ายไฟฟ้าสาธารณะนางอ่อน
ตาถึงบ้านนายสมบัติ หมู่ที่ 19

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต้ังขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยบ้านนายสุดใจ,
ถนนสายไปส้านักสงฆ์วังศิลาฯ
  หมู่ที่ 19

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ไปป่าสะแบง  หมู่ที่ 18

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า
ไปห้วยคล้า หมู่ที่  18

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
ทุกกลุ่ม

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษ
ตด้านทิศตะวันออกสูง-หนอง
นารี (1.ป่าช้าเก่า - หนองฮู 
2.คลองอีสานเขียว - หนองผ้า

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

37 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

38 300,000 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

39 300,000 300,000 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตรม.7

300,000 300,000 300,000

      -หวันอนบา้นนอ้ย (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -ตะวันออกบา้นนอ้ย
      -ไปหนองทอง

41 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

42 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

43 300,000
(ทต.,อื่นๆ)
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กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่
 9

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายไฟฟ้าถนนไปบ้านหนอง
แคน - หลังโรงเรียนบ้านขุม
ค้าวิทยา ประสานไฟฟ้า หมู่ที่
 6

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
(ทิศใต้-เลียบคลองโยธา)  หมู่ที่
 6

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

40 เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยนางทองจันทร์  พรมศรี  
หมู่ที่ 22

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 21

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้
สาธารณะที่ขยาย

เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 
80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขยายเฟสไฟฟ้า (เพิ่มขนาด
หม้อแปลง)  หมู่ที่ 20

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 300,000 300,000
(ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

45 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
ม.20

300,000 300,000

      -หนองแมว (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -คลองโยธา - หว้ย
ส้าราญ
ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
ม.22

300,000 300,000

      -ด้านทศิเหนอื (ทต.,อื่นๆ) (ทต.,อื่นๆ)

      -ด้านทศิใต้

48 300,000
(ทต.,อื่นๆ)

รวม จ านวน 48 โครงการ - - 37,800,000 68,911,400 119,111,400 109,811,400 94,811,400 - -
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ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยนางทองจันทร์ พรมศรี 
หมู่ที่ 22

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

47 เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

46 เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายไป
บ้านขุมค้า  หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค

งบประมาณและที่ผ่านมา

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะหน้า
บ้านยายสงคราม หมู่ที่ 9

เพือ่จา้งเหมาขยายเขต
การให้บริการด้านไฟฟ้า
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเกษตรกร

ขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่การเกษตร

จ้านวนไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรที่ขยาย
เขตเพิม่ขึ้นร้อยละ 

80

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
บริการด้านไฟฟ้าอยา่ง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ
แผนงาน 2.1 แผนงาน สรา้งความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 35,000
(ทต.)

4 50,000 50,000 50,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 185,000 150,000 150,000 100,000 100,000 - -
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             แบบ ผ 02/1

กองการศึกษา

อดุหนนุโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพนัธ์หอกระจาย
ข่าวประจ้าหมู่บา้นและชุมชน

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การประชาสัมพันธท์าง
หอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้านและชุมชน

๒๒ หมู่บา้น จ้านวนหอ
กระจายข่าวที่มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นร้อยละ80

เพิม่ประสิทธภิาพการ
ประชาสัมพันธท์างหอ
กระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้านและชุมชน

ส้านกัปลัด

อดุหนนุโครงการขยายผล
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมการท้าเกษตร ปกครอง อ.วงัหิน ประชาชนด้าเนนิชีวิต
แบบเศรษฐกจิพอเพียง

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมให้ด้าเนินชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอาชีพมีความ
ช้านาญและได้รับการ
สนับสนุน

กองการศึกษา

อดุหนนุโครงการตุ้ม        
โฮมของดีวังหนิ

เพือ่สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั

อุดหนุนปกครอง
อ.วงัหิน

พืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป็นที่รู้จกัมี

ตลาดรองรับ

สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เช่น ปศุสัตว,์
หัตถกรรม,ส่ิงประดิษฐ์,
การเกษตร,การช่าง,อุตสาหกรรม
,อาชีพสตรี,ไม้ผล,ไม้ประดับ ฯลฯ

เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น

แ 



      ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน  3.1   แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

4
70,000

(ทต.)

5
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

6
105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 6 โครงการ - - 415,000 345,000 345,000 345,000 345,000 - -
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             แบบ ผ 02/1

กองการศึกษา

อุดหนนุการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่สร้างเสริมนนัทนาการ
และส่งเสริมการแสดงออก

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบล

เด็กกล้าแสดงออกมีที่
ใหแ้สดงความสามารถ
กอ่เกดิการเรียนรู้มาก

ขึ้น

เด็กและเยาวชนได้รับการ
สร้างเสริมนนัทนาการและ
การแสดงออก

กองการศึกษา

อุดหนนุโครงการสนบัสนนุกจิกรรม
กฬีามวลชน

เพือ่ส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย

อุดหนนุปกครอง
อ.วังหนิ

ประชาชนและ
เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมด้านการกฬีา

มากขึ้น

สนบัสนนุโครงการ/
กจิกรรมของอ้าเภอ/จังหวัด

กองการศึกษา

อุดหนนุโครงการเคร่ืองกรองน้้าด่ืม
สะอาดส้าหรับนกัเรียน

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนได้มีน้้า
สะอาดเพือ่อุปโภคและ
บริโภค

โรงเรียนในเขตต้าบล นกัเรียนสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น

เด็กนกัเรียนได้มีน้้าสะอาด
เพือ่อุปโภคและบริโภค

กองการศึกษา

อุดหนนุโครงการเข้าค่ายแรมคืน
ลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่าย ทต.
บสูุง

เพือ่ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขตต้าบล นกัเรียนเกดิการเรียนรู้
ในการช่วยเหลือ
ตัวเองมากขึ้น

เด็กนกัเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการมีระเบยีบวินยั
และการบ้าเพ็ญประโยชน์
แกส่าธารณะ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา

กองการศึกษา

อุดหนนุโครงการแข่งขันกฬีากลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาต้าบลบสูุง

เพือ่เด็กและเยาวชนได้การ
ออกก้าลังกาย

โรงเรียนในเขตต้าบล นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านการกฬีา

มากขึ้น

เด็กและเยาวชนได้การ
ออกก้าลังกาย

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

อุดหนนุโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา

เพือ่ส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขต
เทศบาล

ปญัหายาเสพติดใน
โรงเรียนลดลง

แ 



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน  3.2   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - -
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             แบบ ผ 02/1

การด้ารงอยูข่อง
ศิลปวฒันธรรม มี
คุณธรรมประจ้าใจ

กองการศึกษา

อดุหนนุโครงการธรรมสัญจร
เคล่ือนที่

เพือ่อบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต้าบล

เด็ก เยาวชนได้ร่วม
ท้านุบ้ารุงพุทธ

ศาสนาดีงามเพิม่ขึ้น

การด้ารงอยูข่อง
ศิลปวฒันธรรม มี
คุณธรรมประจ้าใจ

กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

อดุหนนุโครงการบรรพชา
อปุสมบทภาคฤดูร้อน

เพือ่อบรมคุณธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในระหวา่งปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต้าบล

เด็ก เยาวชนได้ร่วม
ท้านุบ้ารุงพุทธ

ศาสนาดีงามเพิม่ขึ้น

อดุหนนุการเปน็เจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกฬีาแหง่ชาติ
 คร้ังที่ 47 (พ.ศ. 2563)"
ศรีสะเกษเกมส์"และการ
แข่งขันกฬีาคนพกิาร  คร้ังที่
 37 (พ.ศ. 2564)"นคร
ล้าดวนเกมส์"

เพือ่อดุหนุนการเป็นเจา้ภาพ
จดัการแขง่ขนักฬีาแห่งชาติ 
คร้ังที ่47 (พ.ศ. 2563)"ศรี
สะเกษเกมส์"และการแขง่ขนั
กฬีาคนพกิาร  คร้ังที ่37 
(พ.ศ. 2564)"นครล้าดวน
เกมส์" ตามหนังสือจงัหวัดศรี
สะเกษ ที ่กก 5103.16/ว 
3422 ลงวันที ่15 ก.ค. 
2562

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนใน

ต้าบล

เพือ่เป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขันกีฬาแหง่ชาติ คร้ังที ่
47 (พ.ศ. 2563)"ศรีสะ
เกษเกมส์"และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการ  คร้ังที ่37 
(พ.ศ. 2564)"นครล้าดวน
เกมส์" ตามหนังสือจงัหวดั
ศรีสะเกษ ที ่กก 
5103.16/ว 3422 ลง
วนัที ่15 ก.ค. 2562

เพือ่เป็นเจา้ภาพจดัการ
แขง่ขนักฬีาแห่งชาติ คร้ังที ่
47 (พ.ศ. 2563)"ศรีสะเกษ
เกมส์"และการแขง่ขนักฬีา
คนพกิาร  คร้ังที ่37 (พ.ศ. 
2564)"นครล้าดวนเกมส์" 
ตามหนังสือจงัหวัดศรีสะเกษ
 ที ่กก 5103.16/ว 3422
 ลงวันที ่15 ก.ค. 2562

กองการศึกษา

แ 



   ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
แผนงาน  4.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 - -
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   ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย

กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขใน
ต้าบลมีระดับที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุโครงการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
(อ้าเภอ)

เพือ่ด้าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

อดุหนนุปกครอง
อ.วังหนิ

ปญัหายาเสพติด
ลดลงร้อยละ 80

สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั

กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

อดุหนนุโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

เพือ่สนบัสนนุการ
ด้าเนนิงานของพระราชด้าริ

ประชาชน
ภายในต้าบล

การบริการ
พระราชด้าริมาก
ขึ้นร้อยละ 80

อดุหนนุโครงการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
(จังหวัด)

เพือ่ด้าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

อดุหนนุปกครอง
จังหวัดศรีสะ

เกษ

ปญัหายาเสพติด
ลดลงร้อยละ 80

สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั



     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวติที่ดี
ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
แผนงาน 5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า  หน่วยงาน
โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 3,000,000 3,000,000 3,000,000

(ทต.) (ทต.) (ทต.)

2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

4 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.) (ทต.)

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 3,095,000 3,095,000 3,095,000 95,000 95,000 - -
รวม

ทัง้หมด จ านวน 68 โครงการ - - 41,800,000 72,806,400 123,006,400 110,656,400 95,656,400 - -
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     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ การสรางภมูิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี              แบบ ผ 02/1

ส้านกัปลัด

อดุหนนุโครงการจัดงานรัฐ
พธิี

เพือ่อนุรักษ์วฒันธรรม
ท้องถิ่นปฏิบัติตาม
ประเพณีเหมาะสม

อุดหนุนปกครอง
อ.วงัหิน

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีดีงาม

เพิม่ขึ้น

สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั

ส้านกัปลัด

อดุหนนุโครงการสนบัสนนุ
การรับบริจาคโลหติ

เพือ่ประสิทธภิาพในการ
บริหารจดัการ

อดุหนนุปกครอง
อ.วังหนิ

ผู้เข้าร่วมงาน
มากขึ้นร้อยละ90

สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของอ้าเภอ/
จงัหวดั

ส้านกัปลัด

อุดหนุนโครงการปรับปรุง
บ้ารุงรักษาและจดัหาวสัดุ
ครุภัณฑ์ของศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งของ
อปท.ระดับอ้าเภอ

เพือ่บ้ารุงรักษาและ
จดัหาวสัดุครุภัณฑ์ของ
ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งของ
อปท.

อุดหนุนอบต.
ร่วมกับสนง.

ท้องถิ่นอ้าเภอวงั
หิน

ศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างของอปท.ระดับ
อ้าเภอ ได้รับการ

ปรับปรุงมากขึ้นร้อย
ละ80

เพือ่รองรับการบริการ
ประชาชนสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส้านกัปลัด

อดุหนนุสมาคมสันนบิาต
แหง่ประเทศไทย

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารองค์กร

สมาคมสันนิบาติ
เทศบาลแห่งประเทศ

ไทย

ส.ท.ส.ได้รับการ
สนบัสนนุ

เพิม่ประสิทธภิาพใน
การบริหารองค์กร

งบประมาณและที่ผ่านมา

อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท.ระดับอ้าเภอวงัหิน

เพือ่กอ่สร้างศูนยป์ฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ระดับ
อ้าเภอวังหนิ

อดุหนุนเทสบาลต้าบล
, อบต.ร่วมกบัสนง.
ท้องถิ่นอ้าเภอวังหิน

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งของอปท.

ระดับอ้าเภอเร้อยละ 80

เพือ่รองรับการบริการ
ประชาชนสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส้านกัปลัด

แ 



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1  บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น

งานครัว
 เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
ต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกังานปลัด
 พร้อมใช้ส าหรับ
หนว่ยงาน

2  บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านกังานปลัด

3  บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกังานปลัด
 สะดวกต่อการท างาน

4  บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 5 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส านกังานปลัด
 สะดวกต่อการท างาน

5  บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกังานปลัด
 สะดวกต่อการท างาน
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บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรสีะเกษ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6  การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น

งานครัว
 เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 กจิกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

7  การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
 สะดวกต่อการท างาน

8  การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

9  การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใน
การปฏบิติั จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา
 หนา้ที่

10  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

 เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

11  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
 สะดวกต่อการท างาน

12  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13  เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใน

การปฏบิติั จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
 หนา้ที่

14  การศาสนา  
วัฒนธรรม

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

 เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
ต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกังานปลัด

 และนนัทนาการ  พร้อมใช้ส าหรับ
หนว่ยงาน

15  การศาสนา  
วัฒนธรรม

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านกังานปลัด

 และนนัทนาการ
16  การศาสนา  

วัฒนธรรม
ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่

จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกังานปลัด
 และนนัทนาการ  สะดวกต่อการท างาน

17  การศาสนา  
วัฒนธรรม

ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกังานปลัด

 และนนัทนาการ  สะดวกต่อการท างาน
18  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น

งานครัว
 เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
ต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกังานปลัด
 พร้อมใช้ส าหรับ
หนว่ยงาน
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อสนบัสนนุการ

ปฏบิติังาน จ านวน 2 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านกังานปลัด

20  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกังานปลัด
 สะดวกต่อการท างาน

21  สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น

จ านวน 25 คร้ัง 300,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกังานปลัด
 สะดวกต่อการท างาน

22  การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
 สะดวกต่อการท างาน

23  การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์กอ่สร้าง  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

24  งบกลาง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

 เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
ต่างๆให้ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กจิการประปา
 พร้อมใช้ส าหรับ
หนว่ยงาน

25  งบกลาง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กจิการประปา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26  งบกลาง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่

จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กจิการประปา
 สะดวกต่อการท างาน

27  งบกลาง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กจิการประปา
 สะดวกต่อการท างาน

28  การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กจิการประปา
 สะดวกต่อการท างาน

29  การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์กอ่สร้าง  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กจิการประปา

30  การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็

จ านวน 2 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
 สะดวกต่อการท างาน

31  บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

 เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
ต่างๆให้ จ านวน 5 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง
 พร้อมใช้ส าหรับ
หนว่ยงาน

32  บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏบิติังาน จ านวน 10 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองคลัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
33  บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่

จ าเปน็ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง
 สะดวกต่อการท างาน

34  บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 5 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กองคลัง
 สะดวกต่อการท างาน

35  บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่น  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ที่
จ าเปน็ จ านวน 25 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง
 สะดวกต่อการท างาน

รวม   35   โครงการ 1,840,000   1,560,000  1,560,000   1,560,000    1,560,000   -
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