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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เรื่อง  ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

******************************************* 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2562  นั้น 
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมติสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในการ
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  วันที่ 14  มิถุนายน  2562  องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.pamong.go.th           
 
  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก เงินสะสม  
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 

(นายแก้ว  ยิ่งวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากนานาง
นี – นานายสมพงษ์   
ศรศิลป์  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากนานางนี– 
นานายสมพงษ์  ศรศลิป์  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

- - 30,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง จาก 
บ.นายบุญมี – บ.นาย
วินิจ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง จาก 
บ.นายบุญมี – บ.นายวินิจ  ยาว 
1 กิโลเมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 50,000 
อบต. 

- - 50,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง จาก 
บ.นายณรงค์ – บ.นาย
ส าลี  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง จาก บ.นาย
ณรงค์ – บ.นายส าลี  จ านวน 3 
จุด  ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

22,000 
อบต. 

- - 22,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 อุ   ดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าซอยพ่อ
ใหญ่มา – นานายไพ
บูรณ์  บัวใหญ่  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพ่อใหญ่มา 
– นานายไพบูรณ์  บัวใหญ่  ยาว 
800 เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- - 220,000 
อบต. 

- 220,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
บาท 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า  เส้นนา
นาง กอง–ห้วยนางตุ้ม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นนานาง 
กอง – ห้วยนางตุ้ม  ยาว 
500 เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 143,000 
อบต. 

143,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากนานาย
คูณ – นานางสี  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากนานาย
คูณ – นานางสี  ยาว 500 
เมตร ตามแบบ อบต.ปา่โมง 
หรือตามโครงการ 

- - 132,000 
อบต. 

- 132,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าเส้นร่องแดง 
– ป่าหวาย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นร่องแดง 
– ป่าหวาย  ยาว 800 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - 220,000 
อบต. 

220,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าเส้นหลังวัด
ป่า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นหลังวัด
ป่า ยาว 400 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - - 110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า  เส้นร่อง
แดงหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นร่องแดง  
ยาว 800 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

220,000 
อบต. 

- - - - ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าซอยนายลืม  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยนายลมื  
ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - - 82,500 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าสายดับจาก 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 5  
 (หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ จาก 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 5  ยาว 
500 เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - - 30,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ ซอย
ร่องแดง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  ซอย
ร่องแดง  ยาว 300 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - - 19,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากนาพ่อ
รอง–บ.ป่าหวาย หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากนาพ่อ
รอง – บ.ป่าหวาย  ยาว 
300 เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - - 82,500 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

14 ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ ซอย
หนองภูเวียง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ ซอย
หนองภูเวียง ยาว 300 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- - - 32,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าสายดับซอย 
บ.พ่อประธานสภา – 
ร่องแดง    หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ซอย 
บ.พ่อประธานสภา–ร่องแดง  
ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 32,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

16 ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  
ถนน 24  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  ถนน 
24  จ านวน 15 จุด  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ติดตั้งไฟส่องทางรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟส่องทางรอบหมู่บ้าน  
จ านวน 20 จดุ  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

30,000 
อบต. 

- 30,000 
อบต. 

- 30,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า  เส้นหมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 7  (หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  เส้นหมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 7   ยาว  500 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 137,500 
อบต. 

- - 137,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า เส้นหมู่ที่ 
5 – หมู่ที่ 6  (หมู่ที่ 5) 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  เส้นหมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 6  ยาว 500 เมตร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 137,500 
อบต. 

- - 137,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า เส้นหมู่ที่ 
5 – หมู่ที่ 3  (หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นหมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 3 ยาว 1,000 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 275,000 
อบต. 

- - 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า ซอยเบิก
บาน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเบิกบาน  
ยาว 1,500 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - - 500,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

22 ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  ซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 125,000 
อบต. 

- - 125,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า เส้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  เส้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ยาว 200 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 55,000 
อบต. 

- - 55,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า จากบ.โนนค้อ – 
บ.โนนจิก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากบ.โนน
ค้อ – บ.โนนจิก  ยาว  1 
กิโลเมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 275,000 
อบต. 

- - 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.
โนนค้อ – บ.ห่องค า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากบ.โนน
ค้อ – บ.ห่องค า  ยาว 1 
กิโลเมตร ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

275,000 
อบต. 

- 
 

300,000 
อบต. 

- 300,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.
โนนค้อ – บ.ดอน
พยอม หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ.โนน
ค้อ – บ.ดอนพยอม ยาว 
1,500 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

- 50,000 
อบต. 

- 50,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

27 ติดตั้งไฟส่องทาง  หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟส่องทาง จ านวน 
10 จดุ  ตามแบบ อบต.ปา่
โมง หรือตามโครงการ 

15,000 
อบต. 

- - - 15,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

28 ติดตั้งไฟสีพร้อม
กระจก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟสีพร้อมกระจก  
จ านวน 10 จดุ  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

15,000 
อบต. 

- - - 15,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.
โนนค้อ – ศพด.
หนองผอุง  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากบ.โนนค้อ 
ถึง ศพด.หนองผอุง ยาว 1 
กิโลเมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 275,000 
อบต. 

- - 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า จากส านักสงฆ์ 
ถึง นานายทองพูล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากส านัก
สงฆ์ – นานายทองพูล  ยาว  
600 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 165,000 
อบต. 

- - 165,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

31 ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  
จากหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 5   
(หมู่ที่ 7) 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  จากหมู่ที่ 
7 – หมู่ที่ 5  ยาว 500 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 30,000 
อบต. 

- - 30,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.
นางประกาย – บ.นาย
สุชาติ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ.นาง
ประกาย – บ.นายสุชาติ ยาว 
1,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 275,000 
อบต. 

- 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบ.พ่อสิงห์ – บ.
นางประกาย  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ.
พ่อสิงห์ – บ.นางประกาย  
ยาว 500 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 137,500 
อบต. 

- - 137,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

34 ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ 
จากหนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์  หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟสายดับ  จากหนองย่ า
เต่า – ส านักสงฆ์  ยาว 600 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

34,000 
อบต. 

- - 34,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากนา
พ่อหลอม – นาพ่อ
สว่าง  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากนา
พ่อหลอม – นาพ่อสว่าง  
ยาว 600 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - - 165,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ จากหมู่
ที่ 8 – หมู่ที่ 7   
(หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ  
จากหมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 7  
ยาว 500 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

32,000 
อบต. 

- 32,000 
อบต. 

- 32,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากนา
นายบุญ – นานาย
วิจิตร  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายบุญ – นานายวิจิตร  
ยาว 800 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

192,500 
อบต. 

- 220,000 
อบต. 

- 220,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.
นายทองค า – นา
นางนวลศรี  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก บ.
นายทองค า – นานางนวล
ศรี  ยาว 600 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

165,000 
อบต. 

- 165,000 
อบต. 

- 165,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าสายดับ
คุ้มนาค าบอน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ  
คุ้มนาค าบอน  ยาว 400 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 24,000 
อบต. 

- - 24,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

 

  
 

 - 61 - 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จากหมู่ที่ 9 
ถึง รพ.สต.ค ากลาง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากหมู่ 9 
– รพ.สต.ค ากลาง  ยาว 
200 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - - 165,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า  จากคุ้มนาค าบอน 
ถึง นานายถูทา  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากคุ้มนา
ค าบอน – นานายถูทา  ยาว  
800 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 220,000 
อบต. 

220,000 
อบต. 

- 220,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

42 ติดตั้งโคมไฟพร้อมสายดับ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟพร้อมสายดับ  
จ านวน 5 จุด  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 15,500 
อบต. 

- - 15,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า จาก บ.นาย
สมภักดิ์ – วัดหนองผอุง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ.นาย
สมภักดิ์– วัดหนองผอุง  
ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 82,500 
อบต. 

82,500 
อบต. 

- 82,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า เส้นโรงปุ๋ย – 
ห้วยนางตุ้ม  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นโรงปุ๋ย – 
ห้วยนางตุ้ม  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

137,000 
อบต. 

- 143,000 
อบต. 

- 143,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

45 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า ซอยอุดมสุข
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยอุดมสุข  
ยาว 150 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - - 44,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
เส้นโรงปุ๋ย – ห้วยนาง
ตุ้ม หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  เส้น
โรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม  
ยาว 500 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - 42,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบหมู่บ้าน  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 50,000 
อบต. 

- - 50,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

48 ติดตั้งไฟส่องสว่าง  
ซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง  ซอย
อุดมสุข  ยาว 800 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 42,000 
อบต. 

- 42,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

49 ติดตั้งไฟส่องทาง  
ซอยต้นเชือก – สระ
หนองแก  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟส่องทาง  ซอยต้น
เชือก – สระหนองแก  
ยาว 500 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - 27,500 
อบต. 

- 27,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

50 ติดตั้งไฟสีพร้อม
กระจกตามแยก  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟสีพร้อมกระจก
ตามแยก    จ านวน  12  
จุด  ตามแบบ อบต.ปา่โมง 
หรือตามโครงการ 

- 18,000 
อบต. 

- - 18,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  เส้นหน้าบ้านนาย
ตุ๋ย– บ้านนายเขียว  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า เส้นหน้า
บ้านนายตุ๋ย ถึง บ้านนาย
เขียว  ยาว 500 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 130,000 
อบต. 

- - 130,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

52 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า ซอยวัดป่า  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยวัดป่า  
ยาว 300  เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 88,000 
อบต. 

88,000 
อบต. 

- 88,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

53 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  จากศาลาประชาคม 
ถึง โรงเรียนบ้านป่าหวาย  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากศาลา
ประชาคม – โรงเรียนบ้าน
ป่าหวาย  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 50,000 
อบต. 

- - 50,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

54 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  จากศาลาประชาคม 
ถึง นานายจ าลอง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากศาลา
ประชาคม – นานายจ าลอง  
ยาว 1,000 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 250,000 
อบต. 

- - 250,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

55 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  ห้วยแดงตอนบน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  ห้วยแดง  
ตอนบน  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 50,000 
อบต. 

- - 50,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 – 
หมู่ที่ 5  (หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 – 
หมู่ที่ 5  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

- 250,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

57 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า  จากคุ้มนา
นายค าบอน – นานาย
จ าปา  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  จากคุ้มนา
นายค าบอน – นานายจ าปา  
ยาว 500 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 130,000 
อบต. 

- - 130,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

58 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า  จากหมู่ที่ 
9 – นานายค า  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากหมู่ท่ี 9 
– นานายค า  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 130,000 
อบต. 

- - 130,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

59 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  จาก นา
นายเสถียร – ปากทาง 
บ.ค ากลาง  หมู่ที่ 5   
(หมู่ที่ 7) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จาก  
นานายเสถยีร – ปากทาง บ.
ค ากลาง  หมู่ที่ 5  ยาว 
1,000 เมตร  ตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 275,000 
อบต. 

275,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
ทางจาก บ.ดอนพยอม 
หมู่ที่ 8 - บ.หนองย่ าเต่า  
หมู่ที่ 7    (หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  จาก 
บ.ดอนพยอม หมู่ที่ 8 - บ.
หนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7   ยาว 
500 เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
เส้นทางเข้าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  เส้นทางเข้า
หมู่บ้าน  จ านวน 5 จุด  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 7,500 
อบต. 

- - 7,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น  

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า ซอยต้นเชือก  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  ซอยต้นเชือก  ยาว 
400 เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 100,000 
อบต. 

- - 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

63 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ซอยต้นเชือก  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ซอยต้นเชือก    
จ านวน 7 จุด ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 10,500 
อบต. 

- - 10,500 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

64 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  จากบ้านนายสุพิศ 
พิมพา – บ้านนายค าหล้า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายสุพิศ 
พิมพา – บ้านนายค าหล้า  อินทนา  
ยาว 800 เมตร  ตามแบบ อบต. 
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 200,000 
อบต. 

- - 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

65 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  เส้นนาแมส่ี  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  เส้นนาแมส่ี  ยาว 
500  เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 130,000 
อบต. 

- - 130,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

66 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า  เส้นหน้าบ้านนาย
สมปอง – นานางตู่  หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้า  เส้นหน้าบ้านนาย
สมปอง – นานางตู่  ยาว 400 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 100,000 
อบต. 

- - 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 



 
- 66 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  จาก บ.นายฉลวย 
ขาวโต - บ.นางสาวสุธา
รินี  อินทนนท์  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  จาก 
บ.นายฉลวย ขาวโต – บ.
นางสาวสุธารินี  อินทนนท์
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - 30,000 
อบต. 

- 30,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

68 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  จาก
ซอยเตี่ยเหลยีง – เข้า
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  
จากซอยเตีย่เหลียง – เข้า
หมู่บ้าน  ยาว 300 เมตร 
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือตามโครงการ 

- - 88,000 
อบต. 

- 88,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
เกษมสุข  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  
ซอยเกษมสุข  ยาว 300 
เมตร  ตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือตามโครงการ 

- - 88,000 
อบต. 

- 88,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

70 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  จากนา
นายค าพอง – นานายค า
ไว  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  
จากนานายค าพอง – นา
นายค าไว  ยาว 500 เมตร 
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 143,000 
อบต. 

- 143,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า ห้วยแดง
ตอนบน  จากถนน
หมายเลข 24 – นานาย
ส าราญ  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  
ห้วยแดงตอนบน จากถนน
หมายเลข 24 – นานาย
ส าราญ  ยาว 800 เมตร  
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 220,000 
อบต. 

- 220,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 
- 67 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

72 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  ซอย
เบิกบาน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  ซอย
เบิกบาน  ยาว 1,000 เมตร 
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 275,000 
อบต. 

- 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

73 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  ซอย บ.
ค ากลาง – บ.ป่าโมงน้อย  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  ซอย 
บ.ค ากลาง- บ.ป่าโมงน้อย ยาว 
500 เมตร ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 137,000 
อบต. 

- 137,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า จากบ.
โนนค้อ หมู่ที่ 6  
ต.ป่าโมง – บ.โนนจิก ต.
นาเจรญิ  (หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จาก  
บ.โนนค้อ  หมู่ที่ 6 ต.ป่าโมง – 
บ.โนนจิก ต.นาเจริญยาว 
1,000 เมตร  ตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 275,000 
อบต. 

- 275,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

75 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  จาก บ.
นายรุ่งศักดิ์ – นานาย
ประศาสตร์  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  จาก 
บ.นายรุ่งศักดิ์ – นานาย 
ประศาสตร์ ยาว 1,000 
เมตร ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 275,000 
อบต. 

275,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
ทาง  จาก นาค าบอนหมู่
ที่  9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  จาก นา
ค าบอนจ านวน 5 จุด ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



 
- 68 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า  จากนา
นายหลอม – นานาย
สว่าง  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  จาก
นานายหลอม – นานายสว่าง 
ยาว 500 เมตร ตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 137,500 
อบต. 

137,500 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายประยงค์ – นานาง
อ าพร  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า  จาก
นานายประยงค์ – นานางอ า
พรยาว 1,000 เมตร  ตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 275,000 
อบต. 

275,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
ทาง จาก บ.นายกฤษฎา 
ถึง นานางหนูพิน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง  จาก บ.
นายกฤษฎา– นานางหนูพิน 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- - 30,000 
อบต. 

- 30,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า เส้น
นานายสมปอง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้น
นานายสมปอง  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- - 132,000 
อบต. 

132,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายประสิทธ์ิ ทินโนรส – 
นานายไพบูรณ์  บัวใหญ่  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายประสิทธ์ิ ทินโนรส – นา
นายไพบูรณ์  บัวใหญ่  ยาว 
500 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 143,000 
อบต. 

- 143,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 
- 69 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  ซอยนา
นายได  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
ซอยนานายได  ยาว 300 
เมตร ตามแบบ อบต.ปา่โมง 
หรือตามโครงการ 

- - 60,000 
อบต. 

- 60,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมคีวาม
พึงพอใจผู้ใช้น้ า 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

83 โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมคีวาม
พึงพอใจผู้ใช้น้ า 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซมประปา
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ซ่อมแซมประปาภายใน
หมู่บ้านหมู่บ้าน 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมคีวาม
พึงพอใจผู้ใช้น้ า 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

85 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง จากทางเข้า
หมู่บ้าน – นาค าบอน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
ทางเข้าหมู่บ้าน – นาค า
บอน  จ านวน 10 จุด  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 36,000 
อบต. 

36,000 
อบต. 

- ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอ
เดชอุดม ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้า
แสงสว่างและเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม 
ขยายเขตระบบไฟฟ้า  ตาม
แบบการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
หรือตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

- - - 10,000 
อบต. 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

87 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
รอบหมู่บ้าน  ยาว 4 
กิโลเมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 394,000 
อบต. 

- - 394,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 ขยายเขตประปา จาก 
บ.นายทองดี  มีหาญ – 
บ.นายพุทธรินทร์   
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ขยายเขตประปา จาก บ.
นายทองดี  มีหาญ – บ.นาย 
พุทธรินทร์  ขนาดท่อ 8.5 
หนา 3 นิ้ว  ยาว 1,000 
เมตร  ตามแบบอบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 100,000 
อบต. 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค
อย่างเพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

89 วางท่อประปา  จากบ.
พ่อสมัยโพรัง – สี่แยก
กลางบ้าน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

วางท่อประปา  จากบ.พ่อ
สมัยโพรัง – สี่แยกกลางบ้าน 
ยาว 400 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 32,000 
อบต. 

- - 32,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค
อย่างเพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

90 ขยายระบบประปา เส้น
ห้วยแดง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ขยายระบบประปา เส้นห้วย
แดง  ยาว 800 เมตร  ตาม
แบบอบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 24,000 
อบต. 

- 24,000 
อบต. 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค
อย่างเพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

50,000 
อบต. 

- - 50,000 
อบต. 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค 
อย่างเพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

92 ขยายระบบประปา จา
กบ.นางนิยม – นานาย
สวัสดิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ขยายระบบประปา จากบ.
นางนิยม – นานายสวสัดิ์
ยาว 400 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 32,000 
อบต. 

- 32,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค 
อย่างเพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้าน  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

50,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องน้ าไว้คอยบริการผู้
มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 
1.80 เมตร ยาว 3.00 
เมตร จ านวน 2 แห่ง ๆ 
ละ 60,000 บาทตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 120,000 
อบต. 

- - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีห้องน้ าเพิ่มขึ้นแห่ง
ละ 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าไว้
คอยบริการผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองผอุง 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าให้ได้
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง 
ผอุง ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

- - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผอุงมี
ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองผอุง
มีห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐานใหเ้ด็ก
เล็กใช้ 

กองช่าง 

96 เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1 เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ท่อขนาด 6 น้ิว  จ านวน 
1 บ่อ  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

30,000 
อบต. 

- - - - ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

97 ซ่อมแซมประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – บรโิภค 

ซ่อมแซมประปาภายใน
หมู่บ้าน  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 (บาท) 2562  

(บาท) 
2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพการใช้
งานดีขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

407,000 
อบต. 

- 407,000 
อบต. 

- 407,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้น้ า 

การปรับปรุง
ซ่อมแซม
ประปา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพ
ขึ้น 

กองช่าง 

 รวม   1,666,500 4,220,500 6,810,500 3,085,500 8,697,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
แคน – ร่องแดง  หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 
 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
แคน – ร่องแดง  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- - - 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยหนองภูเวยีง  
หมู่ 3 – หมู่ 5 
(หมู่ที่ 3) 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 
 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรังซอยหนองภูเวยีง  
ยาว 2,000 เมตรตาม
แบบอบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 140,000 
อบต. 

- 140,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น บ.ประธานสภา – 
ร่องแดง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น  
บ.ประธานสภา – ร่องแดง   
 ยาว 300 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- 500,000 
อบต. 

- - 500,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ซอยเบิกบาน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย
เบิกบาน  ยาว 2,500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- 250,000 
อบต. 

- 250,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ซอยนายลมื  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอย
นายลืม  ยาว 300 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ  

- - 36,400 
อบต. 

- 36,400 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขยายท่อระบายน้ า  
ซอยเกษมสุข  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

ขยายท่อระบายน้ า  ซอย
เกษมสุข  ท่อขนาด 40 น้ิว  
ระยะทางยาว 50 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- - - 15,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้ า จาก 
บ.นายประจักษ์ – บ.
แม่นี  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ า  จากบ.
นายประจักษ์ – บ.แม่นี  
ยาว 300 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- 105,000 
อบต. 

- - 105,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จาก บ.ป่าโมง หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าโมง - บ.เสา
เล้า ต าบลนาส่วง  
(เส้นหนองใหญ่)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก บ.
ป่าโมง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าโมง 
- บ.เสาเล้า ต าบลนาส่วง  
(เส้นหนองใหญ่)    กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 896 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - 115,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
เหล่าพร้อมแผงกั้นน้ า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่องเหล่า 
จ านวน 1 จุด 2 ช่อง 2×2 
เมตร  ยาว 300 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- - 166,000 
อบต. 

 

- 166,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เกษมสุข  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เกษมสุข  ยาว 200 เมตร 
ตามแบบอบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 400,000 
อบต. 

- - 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

11 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก  
บ.พ่อเสา – บ.พ่อสมัย  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก  บ.
พ่อเสา – บ.พ่อสมัย  ยาว 
200 เมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - 60,000 
อบต. 

- 60,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เส้น
ห้วยนางตุ้ม  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เส้น
ห้วยนางตุ้ม  ยาว 1,800 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- - - 126,000 
อบต. 

126,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เส้น
วัดป่า  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  เส้นวัด
ป่า  ยาว 500 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - 36,400 
อบต. 

- 36,400 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก 
ซอย บ.ประธานสภา – 
ร่องแดงหมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก 
ซอยประธานสภา – ร่องแดง  
ยาว 300 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ  

- - 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากสามแยกป่า
หวาย – แยกค ากลาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากสามแยกป่า
หวาย – แยกค ากลาง  
ยาว 2 กิโล เมตร ตาม
แบบอบต. หรือตาม
โครงการ 

- 140,000 
อบต. 

- - 140,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากนานางไสว 
– นายรัก  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากนานางไสว – 
นายรัก ยาว 2 กิโลเมตร  
ตามแบบอบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 140,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากนานายสุข 
– นานางอภิสรา   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จากนานายสุข – 
นานางอภิสรา  ยาว 1 
กิโลเมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- - 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากถนน 24 – นา
นายทวี บุญกอง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  จาก
ถนน 24 – นานายทวี 
บุญกอง  ยาว 3กิโลเมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- - 210,000 
อบต. 

- 210,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากถนน 24 – นา
นายเล บญุถม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  จาก
ถนน 24 – นานายเล บุญ
ถม ยาว 3 กิโลเมตร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ  

- - - 210,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากถนน 24 – สวน
ยางแม่พิมพ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  จาก 
ถนน 24 – สวนยางแม่พมิพ์ 
ยาว 2 กิโล เมตร ตามแบบ
อบต. หรือตามโครงการ 

- - - 140,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
จากนานายแก้ว – นา
นายสมพงษ์  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  จากนา
นายแก้ว – นานายสมพงษ์ 
ยาว 500 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 35,000 
อบต. 

- 35,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

22 ซ่อมสร้างถนน คสล. 
จาก บ.นางมะลิ  
พัตรา – ร้านค้าชุมชน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมสร้างถนน คสล. จาก  
บ.นางมะลิ พัตรา – ร้านค้า
ชุมชน  ยาว 164 เมตร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

389,800 
อบต. 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

23 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก 
เส้นกลางบ้าน  จาก
แยกโรงเรยีน – แยก
ซอยเบิกบาน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก เส้น
กลางบ้าน  จากแยกโรงเรียน 
ถึง แยกซอยเบิกบาน  ยาว 
500 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

160,000 
อบต. 

- - - 160,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

24 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก  
ซอยวิไล  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก ซอย
วิไล  ยาว 200 เมตร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ  

- 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

- - ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ.นายสุข – สี่แยก
ค ากลาง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ.นาย
สุข – สี่แยกค ากลาง  ยาว 
150 เมตร ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- 300,000 
อบต. 

 

- 300,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 วางท่อระบายน้ าครึ่ง
ซีก  ซอยศาลา
กลางบ้าน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก  
ซอยศาลากลางบ้าน  ยาว 
200 เมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามโครงการ 

- 70,000 
อบต. 

- - 70,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

27 วางท่อระบายน้ าครึ่ง
ซีก  ซอย บ.ผู้ใหญ่บ้าน
ถนอม จาก  สามแยก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก  
ซอย บ.ผู้ใหญ่บ้านถนอม 
จาก  สามแยก  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบอบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 175,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

28 วางท่อระบายน้ าครึ่ง
ซีก จาก  สี่แยก ร.ร. – 
สามแยกสระสาธารณะ   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก 
จาก  สี่แยก ร.ร. – สามแยก
สระสาธารณะ ยาว 300 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- - 150,000 
อบต. 

- 150,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

29 วางท่อระบายน้ า ซอย 
บ.ผู้ช่วย ผญบ.หอย–
เส้นกลางบ้าน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ า  ซอย บ.
ผู้ช่วย ผญบ.หอย – เส้น
กลางบ้าน  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- 70,000 
อบต. 

- - 70,000                                                   
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ข้างบ.นายมี – 
วัดค ากลางหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ข้างบ.นายมี – วัดค ากลาง
ยาว 100 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ  

- 7,000 
อบต. 

- 7,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยหนองโน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย
หนองโน  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบอบต. หรือตาม
โครงการ 

- 425,000 
อบต. 

- - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เส้น บ.นายสมใจ 
ถึง บ.นายสมยศ   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้น บ.นายสมใจ – บ.นาย
สมยศ  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบอบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 14,000 
อบต. 

- 14,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น 
ข้างนานายสมปอง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น ข้าง
นานายสมปอง ยาว 1,000 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยอนามัย  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย
อนามัย  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- - - 400,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

35 ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
มันเหลือง  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่องมัน
เหลือง  2.50X2.50X7
เมตร ตามแบบ อบต.ปา่โมง
หรือตามโครงการ  

- - - 280,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.  
จาก วัดโนนค้อ – แยก
พ่อหา  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  จาก วัด
โนนค้อ – แยกพ่อหา  ยาว 
200 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

400,000 
อบต. 

- - - 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
จาก บ.นายมงคล – 
สนาม ร.ร.เก่า  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  จาก บ.
นายมงคล – สนาม ร.ร.เก่า    
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 
เมตรหรือตามสภาพถนน ตาม
แบบอบต. หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 177,840 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมถนน คสล. 
จากแยก บ.โนนจิก–
หน้า บ.นายวิจิตร   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.  จาก  
แยก บ.โนนจิก – หน้า บ.นาย
วิจิตร  ยาว 300 เมตร  ตาม
แบบอบต. หรือตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- - - 360,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

39 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก 
จาก แยก บ.โนนจิก –  
บ.นายวิจิตร  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก จาก 
แยก บ.โนนจิก –  บ.นาย
วิจิตร  ยาว 300 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - - 105,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น 
บ.นายประยงค์ – มิยา
ซาว่า  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น บ.
นายประยงค์ – มิยาซาว่า  
ยาว 2,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- 140,000 
อบต. 

- - 140,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากส านักสงฆ์ – 
นานายทองพูล  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากส านักสงฆ์ – นา
นายทองพูล   ยาว 600 
เมตร  ตามแบบอบต. หรือ
ตามโครงการ 

- - 42,000 
อบต. 

- 42,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 8 
ถึง หมู่ 5 (หมู่ท่ี 8) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 
8 – หมู่ 5  ยาว 1,000 
เมตร  ตามแบบอบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 
8 – หมู่ 6   (หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 
8 – หมู่ 6  ยาว 1,500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

105,000 
อบต. 

- 105,000 
อบต. 

- 105,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น
ไปวัด  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น
ไปวัด ยาว  150 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

225,000 
อบต 

- - - 225,000 
อบต 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น บ.
นายสี – นานางสาคร  หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น  
บ.นายสี – นานางสาคร  
ยาว 500 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ  

35,000 
อบต. 

- - - 35,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เส้น นานางบัวไข 
ถึง ร่องพยอม  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เส้น นานางบัวไข – 
ร่องพยอม ยาว 400 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- 28,000 
อบต. 

- 28,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 วางท่อระบายน้ า จากแยก 
บ.พ่อหลอม – หมู่ 8   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ า จากแยก บ.
พ่อหลอม – หมู่ 8  ท่อ 40 
เซ็นติเมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามโครงการ 

350,000 
อบต. 

- - - 350,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนลูกรัง  จาก นา
นายวิจิตร – นานายซาว  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  จาก นา
นายวิจิตร – นานายซาว  ยาว 
300 เมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - 21,000 
อบต. 

- 21,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนลูกรัง  จาก บ.
นายปรีดี – นานางหม่วน – 
แยกนานายโฮม  หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  จาก บ.
นายปรีดี – นานางหม่วน – 
แยกนานายโฮม  ยาว 1
กิโลเมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

70,000 
อบต. 

- - - 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก นา  
นายสุข – ทางเข้านางถวิล  
เอก้า – นานางแดง  หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก นา  
นายสุข – ทางเข้านางถวิล  
เอก้า – นานางแดง  ยาว  
300 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- 21,000 
อบต. 

- - 21,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก บ.
นายสมหมาย – ทางแยก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก บ.
นายสมหมาย – ทางแยก  
ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตามโครงการ  

- - 21,000 
อบต. 

- 21,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

52 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน   ยาว 300 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- 21,000 
อบต. 

- - 21,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 
บ.นายทองค า – นา
นางนวลศรี   หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก บ.
นายทองค า – นานางนวล
ศรี   ยาว 600 เมตร  ตาม
แบบอบต. หรือตาม
โครงการ 

- 42,000 
อบต. 

- - 42,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

54 ซ่อมแซมถนน คสล.เส้น
หน้าวัด – บ.นางหนูพิน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.  เส้น 
หน้าวัด – บ.นางหนูพิน  
ยาว 400 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - - 480,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

55 ซ่อมแซมถนน คสล.  จาก 
บ.นายมนตรี – บ.นาง
ยุพิน  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.  จาก 
บ.นายมนตรี – บ.นางยุพิน  
ยาว 200 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - - 240,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อุดมสุข  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อุดมสุข  ยาว  100 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

57 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 
นาพ่อสอน – นาก านัน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก นา
พ่อสอน– นาก านัน  ยาว 
200 เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ  

- - 14,000 
อบต. 

- 14,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

58 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น
โรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม   
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นโรง
ปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม  ยาว 
1,200 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - 84,000 
อบต. 

- 84,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



 
 - 84 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย
อุดมสุข   หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยอุดมสุข   ยาว 
800 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 56,000 
อบต. 

- 56,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและท าใหล้ด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสุขสามัคคี  หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสุขสามัคคี  ยาว 
100 เมตร  ตามแบบ
อบต. หรือตาม
โครงการ 

- 200,000 
อบต. 

- - 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและท าใหล้ด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

61 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
เส้นหน้าอนามยั – ถนน
หมายเลข 24  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
เส้นหน้าอนามยั – 
ถนนหมายเลข 24
ตามแบบอบต. หรือ
ตามโครงการ 

70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและท าใหล้ด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
เส้นร่องแดง – บ.ป่า
หวาย  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
เส้นร่องแดง – บ.ป่า
หวาย  ยาว 1,000 
เมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามโครงการ 

- - 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและท าใหล้ด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ.โนนค้อ – บ.นาชุม  
เชื่อมต าบลสระสมิง  หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง  
หรือตามโครงการ 

200,000
อบต. 

- 200,000
อบต. 

- 200,000
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและท าใหล้ด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยภูายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขังลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นจาก บ.นายส าลี  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจาก 
บ.นายส าลี  กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 68.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 272 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสรจ็ก าลังอัด
ประลยั 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตรหรือตามสภาพ
ถนน  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 155,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก
นานางกอง - ห้วยนางตุ้ม  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ลงลูกรัง จากนานางกอง - 
ห้วยนางตุ้ม  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 180 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 13,000 
อบต. 

- 13,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ซอยนานายเกรียง
ไกร  อรุณเรือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยนา
นายเกรียงไกร  อรุณเรือง  
ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 72,800 
อบต. 

- 72,800 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 



 
- 86 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากเส้นนาพ่อรอง – บ.ป่า
หวาย  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
367 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 48,000 
อบต. 

- 48,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากสี่แยกนานายหนูพร  
นิ่มนึก - สามแยก บ.ค า
กลาง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสี่แยก
นานายหนูพร  น่ิมนึก - สาม
แยก บ.ค ากลาง ยาว 3,000
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 218,400 
อบต. 

- 218,400 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

70 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ าครึ่งซีก จาก
ร้านค้าประชารัฐ – บ.นาย
พิเชษฐ์  วงศ์มูล  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ซ่อมแซมรางระบายน้ าครึ่งซีก 
จากร้านค้าประชารัฐ – บ.นาย
พิเชษฐ์   วงศ์มูล  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- - 25,000 
อบต. 

- 25,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู จากถนน
หมายเลข 24 – บ.นาย
ประดิษฐ์  บุราเพ็ญ    
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

วางท่อระบายน้ ารูปตัวยู จาก
ถนนหมายเลข 24 – บ.นาย
ประดิษฐ์  บุราเพ็ญ  ยาว 83 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า จาก บ.นายแก้ว – สาม
แยกกลางบ้าน  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า จาก บ.
นายแก้ว – สามแยกกลางบ้าน  
ยาว 15 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 30,000 
อบต. 

- 30,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
เบิกบาน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเบิก
บาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 839 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 109,000 
อบต. 

- 109,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

74 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังซอยนานายสุข หมู่ที่ 
5 ต.ป่าโมง – บ.นาเจรญิ 
หมู่ที่ 1 ต.นาเจรญิ  
(หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนา
นายสุข หมู่ที่ 5 ต.ป่าโมง – บ.
นาเจรญิ หมู่ที่ 1 ต.นาเจรญิ 
ยาว 500 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 36,400 
อบต. 

- 36,400 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบายน้ า
ครึ่งซีก จาก บ.นาย
ส าราญ – สามแยก
หนองผอุง  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก จาก 
บ.นายส าราญ – สามแยก 
หนองผอุง  ยาว 400 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 130,000 
อบต. 

- 130,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น 
บ.โนนค้อ – บ.หนอง 
ผอุง   หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้น บ.โนนค้อ – บ.หนองผอุง
ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 72,800 
อบต. 

- 72,800 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยภูายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ภายในหมู่บ้าน  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตร่องดวล   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตี 
ร่องดวล  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 297,696 
อบต. 

- 297,696 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก
นานายหลอม – นานาย
สว่าง  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากนานายหลอม – นานาย
สว่าง  ยาว 500 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 36,400 
อบต. 

- 36,400 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก
นานายประยุทธ์ - นานาย
เสถียร   หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากนานายประยุทธ์ – นานาย
เสถียร  ยาว 200 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 14,500 
อบต. 

- 14,500 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากที่
พักสงฆ์ – นานาย
ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากท่ีพักสงฆ์ – นานายประสิทธ์ิ  
ยาว 300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- - 21,800 
อบต. 

- 21,800 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 

 



 
- 89 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
คอนกรีตร่องดอนพยอม  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรตี 
ร่องดอนพยอม  ยาว 5 เมตร 
ขนาด 1.8×1.8 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 196,500 
อบต. 

- 196,500 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากนานางบัวไข 
ถึง นานายสมพร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากนานางบัวไข – นานาย 
สมพร  ยาว 200 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 14,500 
อบต. 

- 14,500 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยแดง  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้สะพานได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแดง  
ขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 10 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 450,000 
อบต. 

- 450,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอย บ.นาย
สุนทร – ถนนทางหลวง
ชนบท  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอย บ.นายสุนทร – ถนนทาง
หลวงชนบท  ยาว 300 เมตร
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - 21,840 
อบต. 

 
 

- 21,840 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

87 ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูใน
หมู่บ้าน  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เส้น
นานายคูณ วรสุข  – 
นานายพิน  มุรพา  
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

- ถมดินเสรมิคันทาง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 490 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 205 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 41,000 
อบต. 

- 41,000 
อบต.  

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นวัดป่า  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  เส้นวัดปา่  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยร่องแดง 
ตอนบน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยร่อง
แดง ตอนบน ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นซอยร่องแดง 
ตอนล่าง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยร่อง
แดง ตอนล่าง ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

92 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เส้นห้วยนางตุ้ม 
(นานางซ้อน)  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นห้วยนางตุม้ (นานางซ้อน)  
ยาว 1,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 120,000 
อบต. 

- - 120,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



- 91 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซอยหนองคูเวียง 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซอยหนองคูเวียง  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 250,000 
อบต. 

- - 250,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
ศาลาประชาคม – ถนน
ทางหลวงหมายเลข 24  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ศาลาประชาคม – ถนน
ทางหลวงหมายเลข 24  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 364,800 
อบต. 

- - 364,800 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายหนูพร  น่ิมนึก 
ถึง บ้านค ากลาง   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายหนูพร  น่ิมนึก 
ถึง บ้านค ากลาง  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 400,000 
อบต. 

- - 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ซอยเบิกบาน  หมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 3  (หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ซอยเบิกบาน  หมู่ที่ 5 – 
หมู่ที่ 3   ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น 
ร.พ.ส.ต.บ้านค ากลาง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น 
ร.พ.ส.ต.บ้านค ากลาง  
ยาว 200 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 424,000 
อบต. 

- 424,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

98 วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

วางท่อระบายน้ าครึ่งซีก
ภายในหมู่บ้าน  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ข้างโรงเรียนบ้านโนนค้อ – 
ส านักสงฆ์  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง
โรงเรียนบ้านโนนค้อ ถึง 
ส านักสงฆ์  ยาว 200 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 424,000 
อบต. 

- - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(เสริมผิวจราจร)  บ้าน 
โนนค้อ  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จุดที่ 1 จากสี่แยกบ้านนาย
บุญกอง – บ้านนายวิจิตร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร หนา 4.00 
ซ.ม. หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,040 ต.ร.ม. 
จุดที่ 2  จากบ้านโนนค้อ – 
บ้านค ากลาง ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 4.00 ซ.ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 282 
ต.ร.ม.  
(พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย) 

400,000 
อบต. 

 

- 400,000 
อบต. 

 

- 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
เส้นทางประชารัฐ – ส านัก
สงฆ์  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
เส้นทางประชารัฐ – ส านัก
สงฆ์  ตามแบบ อบต.ปา่โมง 
หรือตามโครงการ 

400,000 
อบต. 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 (บาท) 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ก่อสร้างสะพาน คสล.  
ห้วยข้าวสาร  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สะพานได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างสะพาน คสล.  ห้วย
ข้าวสาร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 

- 400,000 
อบต. 

- - 400,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน คสล.  
จากหมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 6   
(หมู่ที่ 8) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  จากหมู่
ที่ 8 – หมู่ที่ 6  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 
 

300,000 
อบต. 

- 300,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนบุกเบิก
ลูกรัง เส้นบ้านนายปรดีี 
ถึง นานางหม่วน   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนบุกเบิกลูกรัง 
เส้นบ้านนายปรีดี – นานาง
หม่วน ยาว 1,000 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

- 180,000 
อบต. 

- - 180,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

105 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง เส้นนานาง
สมหมาย  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นนานางสมหมาย  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 60,000 
อบต. 

- 60,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

106 ซ่อมสร้างถนน คสล. 
สายค ากลาง หมู่ที่ 5 ไป 
บ้านป่าโมงน้อย   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมสร้างถนน คสล. สาย
ค ากลาง หมู่ที่ 5 ไป บา้น
ป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

1,080,000 
อบต. 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 



 
 

- 94 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 
บ.นายวิจิตร – ทางเข้า
วัดบ้านค ากลาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จาก บ.นายวิจิตร – ทางเข้าวัด
บ้านค ากลาง  ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตามโครงการ 
 

- - 14,560 
อบต. 

- 14,560 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนลูกรัง  เส้น
นาพ่อสอน  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  เส้นนาพ่อ
สอน  ยาว 150 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 20,000 
อบต. 

- 20,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

109 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  เส้นหลังวัดบ้าน
ป่าหวาย  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  
เส้นหลังวัดบ้าน  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 45,000 
อบต. 

- 45,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

110 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมขยายไหล่ถนน 
คสล. เส้นซอยถนนลา
ประวัติ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. เส้น
ซอยถนนลาประวัติ  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

405,000 
อบต. 

- 405,000 
อบต. 

- - ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

111 วางท่อระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมขยายไหล่ถนน 
คสล. เส้นซอยอุดมสุข  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

วางท่อระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ขยายไหล่ถนน คสล. เส้นซอย
อุดมสุข  ยาว 200 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

- ร้อยละของพื้นที่ 
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

- 95 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
บ้านนายสมบูรณ์ – สนาม
โรงเรียนเก่า  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายสมบรูณ์ – สนามโรงเรียน
เก่า ยาว 80 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 169,000 
อบต. 

- 169,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

113 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต จากสี่แยก
บ้านนายบุญกอง – บ้าน
นายวิจิตร  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต จากสี่แยกบ้านนาย
บุญกอง – บ้านนายวิจิตร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

400,000 
อบต. 

 

- 400,000 
อบต. 

 

-  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ 
ถึง บ้านนายประศาสตร์   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ - บ้าน
นายประสาท  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
ป่าโมง หรือตามโครงการ 

- 63,000 
อบต. 

- 63,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

115 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

เพื่อให้ตรวจสอบ
และค านวณค่างาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได ้

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) หรือตามโครงการ 

- 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ตรวจสอบและ
ค านวณค่างาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได ้

สามารถตรวจสอบ
และค านวณเงิน
ชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได ้

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 96– 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.โนนค้อ – ศพด.
หนองผอุง  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  บ.โนนค้อ 
ถึง ศพด.หนองผอุง   กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 40.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 
เมตร หรือตามสภาพถนน 
ตามแบบอบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 93,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

117 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากบ.นายรุ่งศักดิ์ – 
นานายประศาสตร์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก บ.
นายรุ่งศักดิ์ – นานาย  
ประศาสตร์  ยาว 1,000 
เมตร ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

- - 70,000 
อบต. 

- 70,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

118 โครงการวางท่อและ
ยกระดับพื้นร่องดวล  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

วางท่อและยกระดับพื้นร่อง
ดวล ขนาด Ø 1.00×1.00 
เมตร จ านวน 16 ท่อ ตาม
แบบ อบต. หรือตามโครงการ 

- 350,000 
อบต. 

- - 350,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ร้อยละของพื้นที่ท่ี
น้ าท่วมลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 
 

- 97 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองย่ าเต่า  
(จาก บ.หนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์)  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 9.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 27.90 ตร.ม โดย
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลยั 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 
เมตร หรือตามสภาพถนน 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 111.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 446 ตร.ม 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลัง
อัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 
เมตร หรือตามสภาพถนนตาม
แบบอบต. ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 270,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 
 



- 98 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอนพยอม  
(จาก บ.ดอนพยอม – บ.ค า
กลาง)  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน
พยอม (จาก บ.ดอนพยอม – 
บ.ค ากลาง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
118.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
474 ตร.ม โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 – 2552. ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน  ตามแบบอบต. 
ป่าโมง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 270,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองผอุง (จาก
ศพด.บ้านหนองผอุง – 
รพ.ส.ต.ค ากลาง)  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองผอุง (จากศพด.บ้าน
หนองผอุง – รพ.ส.ต.ค ากลาง)   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 118.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม โดยใช้
คอนกรีตผสมเสรจ็ก าลังอัด
ประลยั 240 กก./ตร.ซม. 
ตาม มอก.213 – 2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 
เมตร หรือตามสภาพถนน  
ตามแบบอบต. ป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 270,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม 
ฝาปิดบ้านปา่โมง   
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปดิบ้านป่าโมง  ขยาย
ภายใน 0.30×0.30 เมตร  
ยาว 118 เมตร ตามแบบ
อบต. ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 270,000 
อบต. 

- - ร้อยละของพื้นที่
น้ าท่วมขังลดลง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

123 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น
หน้าอนามัย – ห้วยนางตุ้ม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

- ถมดินเสรมิคันทาง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,260 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
728 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 240,000 
อบต. 

- 240,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังห้วยแดงตอนบน (นา
นางแดง ยิ่งวงค์)   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 
 

- - 62,000 
อบต. 

- 62,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

125 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จากสี่แยกนานายหนู
พร  นิ่มนึก - สามแยก บ.
ค ากลาง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,470 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 532 
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย ตามแบบ อบต.ป่า
โมง หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 260,200 
อบต. 

- 260,200 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า ห้วยนางตุ้ม
ตอนบน นาพ่อตุ๋ย  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชลอน้ า ห้วยนาง
ตุ้มตอนบนนาพ่อตุ๋ย ตามแบบ
อบต. หรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 300,000 
อบต. 

- 300,000 
อบต. 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองนาง
เฒ่าพร้อมก่อสร้าง
ถนนทางเข้า   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกหนองนางเฒ่าพร้อม
ก่อสร้างถนนทางเข้า  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองค าหัว
ช้าง  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกหนองค าหัวช้าง  กว้าง 
80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 
3 เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- - 512,000 
อบต. 

- 512,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองฮี  หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกหนองฮี  เนื้อท่ีจ านวน 
1 ½  ไร่  ตามแบบ อบต.ป่า
โมง  หรือตามโครงการ 

- 15,000 
อบต. 

- 15,000 
อบต. 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยแดงตอนบน   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการอุปโภค 
– บริโภคและท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยแดงตอนบน  ตาม
แบบอบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 300,000 
อบต. 

- 300,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยแคนตอนบน  นา
นายอาน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการอุปโภค 
– บริโภคและท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยแคนตอนบน  นา
นายอาน  ยาว 15 
เมตร  ตามแบบอบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - 300,000 
อบต. 

- 300,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
คสล. ร่องกอย  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการอุปโภค 
– บริโภคและท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ร่องกรอย  ยาว 15 
เมตร  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

300,000 
อบต. 

- 450,000 
อบต. 

- 450,000 
อบต. 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองน้ าสรา้ง  
(นานางอร)  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองน้ าสรา้ง  
(นานางอร)  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 

- 100,000 
อบต. 

- 100,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขุดลอกวัชพืชคลอง 
ชลประทานห้วยแดง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อก าจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ าท่ีมีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

การก าจัดวัชพืชห้วยแดง 
ตอนกลาง 

- 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

การลดปริมาณ
ของวัชพืช 

แหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
มีวัชพืชน้อยลง 

กองช่าง 

10 ขุดลอกหนองคึกฤทธ์ิ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองคึกฤทธ์ิ   
ตามแบบ อบต.ป่าโมง  
หรือตามโครงการ 

- 150,000 
อบต. 

- - 150,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

11 ขุดลอกหนองพระ   
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองพระ  ลึก 8 
เมตร  ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 320,000 
อบต. 

- 320,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

12 ขุดลอกร่องน้ าเที่ยง   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกร่องน้ าเที่ยง  ยาว 
5 กิโลเมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 

- - 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนองบุ่ง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองบุ่ง  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง  หรือ
ตามโครงการ 

(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 360,000 

อบต. 
- 360,000 

อบต. 
ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 



 
 
 

- 104 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ขุดลอกหนองไผห่มู่ที่ 4 เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกหนองไผ่  เนื้อท่ี
จ านวน 3  ไร่  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 360,000 
อบต. 

- 360,000 
อบต. 

ร้อยละของครัวเรือน
มีน้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ห้วยแคน  บ้านหนอง 
ผอุง  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสรมิเหล็กห้วยแคน  ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร  ผนัง
ข้างสูง 3.00 เมตร 

457,000 
อบต. 

- - 457,000 
อบต. 

- ร้อยละของครัวเรือน
มีน้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ร่องดวล  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าร่อง
ดวล ตามแบบ อบต.ป่าโมง  
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - - 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ร้อยละของครัวเรือน
มีน้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

17 ขุดลอกสระหนองแก  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกสระหนองแก  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 

- - 25,000 
อบต. 

- 25,000 
อบต. 

ร้อยละของครัวเรือน
มีน้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ร่องเหล่า นานางวันทอง  
แก้วดา  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ร่องเหล่า  นานางวันทอง  
แก้วดา   ตามแบบ อบต.ป่า
โมง  หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 500,000 
อบต. 

- 500,000 
อบต. 

ร้อยละของครัวเรือน
มีน้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ร่องเหล่า นาพ่อจ ารัส  
ไชยเรืองรตัน์  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
ร่องเหล่า นาพ่อจ ารัส  
ไชยเรืองรตัน์ ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 500,000 
อบต. 

- 500,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล. 
ร่องเหล่า ตอนกลาง  นา
นางวิเชียร  โพธิรัง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ร่องเหล่า ตอนกลาง  นา
นางวิเชียร  โพธิรัง  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง  หรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 500,000 
อบต. 

- 500,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกร่องไผ่  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

ขุดลอกร่องไผ่  ยาว 
100 เมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง  หรือตาม
โครงการ 

- - 90,000 
อบต. 

- 90,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 รวม   757,000 915,000 4,467,000 1,822,000 5,017,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2   การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์และป้องกัน
โรคต่าง ๆ 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้านในเขตพื้นท่ี
ต าบลป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

รณรงค์และลดผู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

2 ป้องกันและแก้ไข
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคตดิต่อต่าง ๆ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มีผู้   
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในต าบล 
ป่าโมงปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

ส านักปลดั 

3 จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ ายาเคมีปราบยุงลาย 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการก าจดั
ยุงลายและแมลงต่าง ๆ 

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ ายาเคมีปราบยุงลาย
ให้แก่ประชาชนหรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ประชาชนในต าบล 
ป่าโมงปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

ส านักปลดั 

4 ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที ่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีอย่างยั่งยืนมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีอย่างท่ัวถึง
และยั่งยืน 

ส านักปลดั 

5 คุ้มครองผู้อุปโภค  
บริโภค 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้และป้องกัน
โรคภยัต่าง ๆ 

บ้านเรือน ร้านค้า 
หน่วยงาน สถานท่ี
ประกอบการต่าง ๆ ใน
ต าบลป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนในต าบล 
ป่าโมงปลอดภัยจาก
โรคต่าง ๆ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ต าบลนมแม่เพื่อสายใย
รักแห่งครอบครัว (เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรก
เกิดมสีุขภาพแข็งแรง  
ฉลาด อารมณด์ีและมี
ความสุข   

ตามโครงการ อบต. 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

เด็กแรกเกดิมี
สุขภาพแข็งแรง 
ฉลาด อารมณด์ี
และมีความสุข 

ส านักปลดั 

7 ฝึกออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/ชุมชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
อารมณด์ีและมีความสุข
ในการจัดกิจกรรมฯ 

ตามโครงการ อบต. 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ประชาชน/ชุมชน
มีสุขภาพแข็งแรง 
ฉลาด อารมณด์ี
และมีความสุข 

ส านักปลดั 

8 สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพให้
ประชาชนท่ีมีภูมลิ าเนา
ในเขตต าบลป่าโมง 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
เขตพื้นท่ีต าบลปา่โมง
หรือตามโครงการ 

74,000 
อบต. 

74,000 
อบต. 

74,000 
อบต. 

74,000 
อบต. 

74,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ประชาชนผู้มี
ภูมิล าเนาในต าบล
ป่าโมงไดร้ับ
บริการดา้นสุภาพ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

9 การขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพื่อด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 
บาท  โดยจัดสรรตาม
จ านวนประชากรสุนัข/
แมว  ท้ังที่มีเจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ จากการ
ส ารวจของ อปท. 

ด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

โรคพิษสุนัขบา้
ลดลง 

สามารถควบคุม
และลดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

10 การส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตาม
จ านวนสุนัขและแมว ตัว
ละ 3 บาทต่อครั้ง ของ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ควบคุมและลด
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

สามารถควบคุม
และลดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด ประจ าปี 2563 

อุดหนุนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่

ตามโครงการ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 75 
ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

12 การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้าน แห่งละ  
20,000 บาท  จัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  ให้มีความ
เหมาะสมกับปญัหาและ
บริบทของพื้นที่ชุมชน/
หมู่บ้าน 

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์
2. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
3. การควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
4. การปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
5. การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
6. การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   7. การควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
9. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
10. ช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่
ลูกสภากาชาดไทย พระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวร
ราชาทนิัดดามาต ุ
11. รณรงค์และแกไ้ขปัญหายา 
เสพติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 

        

13 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

ตามโครงการ - 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 75 
ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ได้ร่วมโครงการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

 รวม   539,000 539,000 539,000 539,000 539,000    
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาและ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

ชุมชน เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง
หรือตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มีผู้   
เข้าร่วมโครงการ 

ชุมชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

 รวม   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันภัยแก้ภัยหนาว เพื่อใช้ในการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

จัดซื้อผ้าหม่กันหนาว
ให้แก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือจาก
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและกลุม่
สตร ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
การส่งเสริมอาชีพ 

ตามโครงการ อบต. 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 คน
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ท าให้คนพิการ 
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ 
ประชาชน ได้รบั
การช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

3 ดูแลและสงเคราะห์
สตรผีู้ตั้งครรภ ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรก
เกิดมสีุขภาพแข็ง ฉลาด 
อารมณด์ีและมีความสุข   

ตามโครงการ อบต. 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 สตรีผู้
ตั้งครรภ์ไดร้ับความ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

เด็กแรกเกดิมี
สุขภาพแข็งแรง 
ฉลาด อารมณด์ีและ
มีความสุข 

ส านักปลดั 

4 จัดตั้งศูนยส์งเคราะห์
เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้ศูนย์พัฒนา
เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง 
หรือตามโครงการ อบต. 

- - 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 
ได้รับความ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

5 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีประสบภัย
ต่าง ๆ 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง 
หรือตามโครงการ 

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

 รวม   160,000 190,000 390,000 390,000 390,000    
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
และวันส าคัญตา่ง ๆ 
(ศูนย์ อปพร.) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

จัดตั้งจุดตรวจในเทศกาล
และสถานท่ีในวันส าคัญ
ต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีต าบล
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
ต่าง ๆ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อปพร./ ประชาชน
ทั่วไป 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
ต่าง ๆ ในชุมชนหรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต 

. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

มี อปพร./ประชาชน
ทั่วไปได้ช่วยเหลือ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

3 ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ศูนย์  
อปพร.) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อปพร. 

ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 
ในชุมชนหรือตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

มี อปพร. ช่วยเหลือ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

4 อาสาสมัครปกป้อง
สถาบัน/การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

เพื่อให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี 
ในความเป็นชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบัน 
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ 

ผู้เข้าร่วม 100 คน หรือ
ตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และเชิดชูสถาบัน
พระมหา 
กษัตริย ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

5 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ เพื่อสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิใน
พื้นที่เสี่ยงอันตราย 

660,000 
อบต. 

660,000 
อบต. 

660,000 
อบต. 

660,000 
อบต. 

660,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากขึ้น 

มีการตดิตั้งกล้องวงจร
ปิดส าหรับสอดส่อง
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
อปพร. 

ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยหรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

มี อปพร. ช่วยเหลือ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 รวม   920,000 920,000 920,000 920,000 920,000    
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
๑.๑ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูสู้งอายุ
ภายในต าบลป่าโมง 

จ่ายเบี้ยสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ตามขั้นบันได 
หรือตามโครงการ 

5,389,200 
อบต. 

5,389,200 
อบต. 

5,389,200 
อบต. 

5,389,200 
อบต. 

5,389,200 
อบต. 

ร้อยละ 90 ผู้ 
สูงอายุมี
สวัสดิการที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลป่าโมงมี
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

2 เบี้ยสงเคราะหผ์ู้พิการ เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้พิการ
ภายในต าบลป่าโมง 

จ่ายเบี้ยสงเคราะหผ์ู้
พิการ หรือตามโครงการ 
อบต. 

1,286,400 
อบต. 

1,286,400 
อบต. 

1,286,400 
อบต. 

1,286,400 
อบต. 

1,286,400 
อบต. 

ร้อยละ 90 ผู้
พิการมี
สวัสดิการที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการภายใน
ต าบลป่าโมงมี
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

3 เบี้ยสงเคราะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผูต้ิดเชื้อเอดส์
ภายในต าบลป่าโมง 

จ่ายเบี้ยสงเคราะหผ์ู้ติด
เชื้อเอดส์ หรือตาม
โครงการ อบต. 

96,000 
อบต. 

96,000 
อบต. 

96,000 
อบต. 

96,000 
อบต. 

96,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 ผู้
ติดเชื้อเอดส์มี
สวัสดิการที่ดี
ขึ้น 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ภายในต าบลป่า
โมงมีสวสัดิการที่
ด ี

ส านักปลดั 

 รวม   6,771,600 6,771,600 6,771,600 6,771,600 6,771,600    
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน/องค์ราชินี 

เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้
ไม่มีที่อยู่อาศัยที่
เดือดร้อนภายในต าบล
ป่าโมง 

จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนผู้ยากไร้ 
จ านวน 2 แห่งในเขต
พื้นที่ต าบลป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ประชาชนในต าบล
มีที่อยู่อาศัยอย่าง
ถาวร 

กองช่าง 
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อุดหนุนค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอเดชอุดม 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
อ าเภอเดชอุดม 

ตามโครงการของที่ท า
การปกครองอ าเภอเดช
อุดม 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ได้ร่วมโครงการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราธาน ี

ตามโครงการของที่ท า
การปกครองจังหวัด
อุบลราชธาน ี

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ได้ร่วมโครงการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส านักปลัด 

 รวม   230,000 230,000 230,000 230,000 230,000    
 
 
 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ  
หมู่ที่ 1 

เพื่ออุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุในต าบลป่าโมง 
 

ตามโครงการ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 70 
ผู้สูงอายไุด้รับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 รวม   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ 
อบต.ป่าโมง 

เพื่อรักษาความสะอาด
ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 

ซื้อท่ีดินเพื่อก าจัดขยะ 
จ านวน 5 ไร่ หรือตาม 
โครงการ 

- - 400,000 
อบต. 

- - ร้อยละ80
ประชาชนมีที่ท้ิง
ขยะ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 รวม   - - 400,000 - -    
 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมการสร้างจิตส านึก
การจัดการขยะมลูฝอย 

เพื่อเป็นการสร้างการมี
จิตส านึกในการจัดการ
เรื่องขยะ 

ประชาชนต าบลปา่โมงมี
ความรู้และมีจติส านึก
เกี่ยวกับการจดัการขยะมูล
ฝอย 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการเรื่องขยะใน
ชุมชนอย่างดี 

ส านักปลดั 

2 โครงการกองทุนธนาคารคดั
แยกขยะ 

เพื่อเป็นการสร้างการมี
จิตส านึกในการจัดการ
เรื่องขยะและท าให้
ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ตามโครงการ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

- - ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการเรื่อง
ขยะและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 

 รวม   50,000 70,000 70,000 50,000 50,000    
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน) 
 

สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน) 
ในเขตต าบลป่าโมง หรือ
ตามโครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
จัดการและแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

2 พัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า
และฟื้นฟูสภาพดินให้มี
ความชุ่มชื้น 

ในเขตต าบล 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟู
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

3 ปลูกป่าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป
ให้มีความรักหวงแหน
ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม ้

เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ของต าบลป่าโมงเพื่อปลูก
ป่าเฉลิมพระเกยีรตฯิหรือ
ตามโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนภาครัฐ
และเอกชนเกิด
จิตส านึกท่ีดมีีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

กองช่าง 

4 ปลูกไมป้ระดับตามแนวรั้ว
บ้าน 

เพื่อความสวยงามเป็น
ระเบียบ 

บ้านเรือนในเขตต าบล 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
บ้านเรือนสวยงาม
เป็นระเบียบ 

บ้านเรือนเกิดความ
สวยงามเป็นระเบยีบ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์พันธุ์พืช หรือตาม
โครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
จัดการและแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

ส านักปลดั 

 รวม   120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
การจัดการทุนชุมชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทุนใช้
จ่ายด้านบุคลากร,วสัดุ,
อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสรา้ง
อื่น ๆ ท่ีด าเนินงาน 

กองทุน/กลุ่มต่าง ๆ 
หรือตามโครงการของ
กลุ่มอาชีพ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 กลุ่ม
อาชีพได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

กลุ่มอาชีพมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
และ ประชาชนท่ัวไปรัก
การออม 

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
จ านวน 10 แห่ง ใน
เขตต าบลป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
นักเรียน 
ประชาชน 
หน่วยงานและ
สมาชิก มีเงินออม
เพิ่มขึ้น 

นักเรียน ประชาชน 
หน่วยงานและ
สมาชิกมีเงินออมไว้
ใช้ 

ส านักปลดั 

3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือ
ตามโครงการ 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย์เรยีนรู้ชุมชนท่ี
สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได ้

ส านักปลดั 

4 พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานกลุ่มสตร ี

เพื่อให้องค์กรสตรมีี
ความสามารถในกร
บริหารจดัการและเป็น
แกนหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรนรม 

คณะกรรมการพัฒนา
สตรหีมู่บ้าน/ต าบล
หรือตามโครงการ 

32,500 
อบต. 

32,500 
อบต. 

32,500 
อบต. 

32,500 
อบต. 

32,500 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรสีามารถ
จัดการองค์กรสตรีได ้

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตร ี

เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ
และช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
และกลุม่สตร ี

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตรีหรือตาม
โครงการของกลุ่ม 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตรไีดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตรไีดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

6 ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับร้านค้า
ชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับร้านค้าชุมชน 

ส่งเสริมและฝึกอบรม
ร้านค้าชุมชนในพื้นที่
หรือตามโครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มร้านค้าชุมชน
มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

7 ก่อสร้างร้านค้าชุมชน
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ชุมชนมีร้านค้า
ชุมชน จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ร้านค้าชุมชนภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ร้านค้าชุมชน ตามแบบ 
อบต. 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

9 ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง/
หมู่บ้านและมวลชน
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

ตามโครงการ อบต.ป่า
โมง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
หมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
ด ารงชีพภายใต้
แนวคิดปรัชญา 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
และกลุม่สตร ี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และกลุม่สตร ี

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตรีหรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และกลุม่สตรีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มสตรมีีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 รวม   952,500 952,500 952,500 952,500 952,500    
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อยาคลุก ซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าวกันเชื้อราและ
โรคไหม้ข้าว 

เพื่อแก้ปัญหาโรคข้าว
ไหม้ของเกษตรกรใน
พื้นที ่

จัดโครงการจัดซื้อยาคลุก
ซื้อเมลด็พันธ์ุข้าวกันเช้ือรา
และโรคไหม้ข้าวทุก
หมู่บ้าน 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
เกษตรกรไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมการผลติการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
จากสมุนไพรและสาร 
ชีวภัณฑ ์

เพื่อลดมลพิษจากการใช้
สารเคมี ผูผ้ลติและ
ผู้บริโภคปลอดภัย 

จัดอบรมการผลิตสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและ
สารชีวภณัฑ์ หรือตาม
โครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
ได้  ลดปัญหา
มลพิษจากสารเคม ี

ส านักปลดั 

3 เพิ่มประสิทธิภาพข้าว
หอมมะลิต าบลป่าโมง 

เพื่อให้เกษตรกรที่ท านา
หว่านหันมาท านาหยอด
แทนและใช้ปุ๋ยตามข้อ
วิเคราะห์ของดิน 

ตามโครงการ 200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
เกษตรกรไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
และดินมีความ
อุดมสมบรูณ ์

ส านักปลดั 

4 ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพการเกษตร (เลี้ยง
สัตว์ ท านา มันส าประ
หลัง ยางพาราปลูก
พืชผักต่าง ๆ) 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ฝึกอบรมเกษตรกรหรือ
ตามโครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 

5 ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือนช่วยลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

หมู่บ้านน าร่อง จ านวน 
10 หมู่บ้านหรือหมู่บ้านที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและช่วย
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนยฯ์ 

ตามโครงการของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหรือตาม
โครงการ อบต.ปา่โมง 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 ศูนย์
บริการฯ ไดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์ฯ 

ส านักปลดั 

7 ส่งเสริมพัฒนาและ
สนับสนุนเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรได้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดปีและ
ถูกต้องตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง/
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ี
ต าบลป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
จ าหน่ายผลผลิต
ทางด้านการเกษตร 

ส านักปลดั 

8 ปรับปรุงต่อเติมโรงเรือน
ปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมการท าใช้ปุ๋ย ปรับปรุงต่อเติม
โรงเรือนปุ๋ยชีวภาพ 
บ้านป่าโมงใหญ่ ตาม
แบบ อบต.  
ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ท าปุ๋ยชีวภาพให้มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 สนับสนุนการขับเคลื่อน
ทางการเกษตรอินทรยี ์

เพื่อการด าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรอินทรยี์
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งชุมชน 

หมู่บ้านน าร่อง จ านวน 
10 หมู่บ้านหรือ
หมู่บ้านที่สมคัรใจเข้า
ร่วมโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและช่วยลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส านักปลดั 

10 แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือนช่วยลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

หมู่บ้านน าร่อง จ านวน 
10 หมู่บ้านหรือ
หมู่บ้านที่สมคัรใจเข้า
ร่วมโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและช่วยลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ส่งเสริมและฝึกอบรม
หลักสตูรการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพ 

ส่งเสริมและฝึกอบรม
เกษตรกรตามโครงการ
ของ อบต.ป่าโมง 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ในการผลติ
ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง 

ส านักปลดั 

 รวม   650,000 650,000 650,000 650,000 650,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
    ๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นป่าโมง
และบ้านหนองผอุง 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุก
คน 

จ านวน 85 คน ๆ 
ละ 7.82 บาท 
จ านวน 260 วัน 

172,822 
อบต. 

172,822 
อบต. 

172,822 
อบต. 

172,822 
อบต. 

172,822 
อบต. 

ร้อยละ 100 
เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม 
(นม) ดื่มทุกคน  

เด็กได้มีอาหาร
เสรมิ (นม) ดื่ม
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

2 อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นป่าโมง
และบ้านหนองผอุง 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ครบทุกคน 

จ านวน 85 คน ๆ 
ละ 20 บาท 
จ านวน 245 วัน 

416,500 
อบต. 

416,500 
อบต. 

416,500 
อบต. 

416,500 
อบต. 

416,500 
อบต. 

ร้อยละ 100 
เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน  

เด็กได้มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการค่าจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามค่ารายหัว 
จ านวน 85 คน ๆ 
ละ 1,700 บาท 
ตามแผนปฏิบัต ิ
การฯ 

144,500 
อบต. 

144,500 
อบต. 

144,500 
อบต. 

144,500 
อบต. 

144,500 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีวัสดุ
การศึกษาไว้ใช้ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 
ป่าโมงมีวัสดุ
การศึกษาฯ 

กอง
การศึกษา 

4 การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฝึกอบรม
สัมมนาบคุลากรทาง
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามโครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
บุคลากรฯ เข้า
ร่วมโครงการ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์
เด็กฯ ได้มีการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 

5 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบลป่าโมง 

เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 75 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้
มาตรฐาน 

ศูนย์เด็กฯ ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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1.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต
ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรคส์ าหรับเด็ก 
เยาวชน แกนน าและ
ประชาชนท่ัวไปให้เข้มแข็ง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง ปีละ 
1 โครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

7 จัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรม 

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 เด็ก
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
ในวันเด็กแห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

8 เสรมิสร้างการพัฒนาเด็ก
เล็กปฐมวัย ส าหรบั
ผู้ปกครองและผูดู้แลเด็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
ปลูกจิตส านึกเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาท่ีด ี

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80  
เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนาท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 จัดหาของเล่นเด็ก เพื่อให้เด็กมีของเล่น ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 เด็กมี
ของเล่น 

มีของเล่นให้เด็กได้
เพลิดเพลิน 

กอง
การศึกษา 

10 ห้องเรียนนอกรั้ว (หลังเลิก
เรียน) 

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
หลังเลิกเรียน 

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 เด็กใช้
เวลาให้เกดิ
ประโยชน ์

เด็กใช้เวลาให้เกดิ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

11 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนตั้งแต่
ช้ันอนุบาล-ป.6 ใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้
มีนมรับประทาน 

- ร.ร.บ้านป่าโมง 
- ร.ร.บ้านโนนค้อ 
- ร.ร.บ้านป่าหวาย 

858,011 
อบต. 

858,011 
อบต. 

858,011 
อบต. 

858,011 
อบต. 

858,011 
อบต. 

ร้อยละ 100 เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) ดื่มทุก
คน 

นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
ต าบลป่าโมงมี
อาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนการบรหิารจดัการ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาใน
โรงเรียน 

ตามโครงการของ 
- ร.ร.บ้านป่าโมง 
- ร.ร.บ้านโนนค้อ 
- ร.ร.บ้านป่าหวาย 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ร้อยละ 95 
โรงเรียนไดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
โครงการ 

ได้ส่งเสรมิการ
บริหารจดัการของ
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
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1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ตั้งแต่ช้ันอนุบาล-ป.6 
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ได้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

- ร.ร.บ้านป่าโมง 
- ร.ร.บ้านโนนค้อ 
- ร.ร.บ้านป่าหวาย 

1,688,000 
อบต. 

 

1,688,000 
อบต. 

 

1,688,000 
อบต. 

 

1,688,000 
อบต. 

 

1,688,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 100 
เด็กนักเรยีนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

นักเรียนใน
โรงเรียนไดม้ี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ดังน้ี 
- ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ป ี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/
ปี 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/
ปี 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน อัตราคนละ 
430 บาท/ป ี
 

- 96,050 
อบต. 

96,050 
อบต. 

96,050 
อบต. 

96,050 
อบต. 

ร้อยละ 90  
เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนา 

เด็กเล็กไดร้ับ
การพัฒนาท่ีดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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   1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิต

ของโครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ป่าโมงและบ้าน
หนองผอุง 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
สนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ตามโครงการของ 
อบต.ป่าโมง  หรือ
ตามโครงการ 
 

- - 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

ร้อยละของพื้นที่
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

นักเรียนได้
พัฒนาการทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกายจิตใจ
และอารมณ์ และมี
สถานท่ีในการผ่อน
คลายที่เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการป้องกันและ
ช่วยชีวิตเด็กจมน้ า 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงอันตรายจาก
อุบัติภัยทางน้ า และให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน  
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
ได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติ
เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่
ในสภาวะคับขัน 

ตามโครงการ - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ลดความสูญเสยี
จากการจมน้ าใน
เด็กและเยาวชน 

เด็ก  เยาวชน  
ผู้ปกครอง  
ประชาชน  รู้วิธี
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความสญูเสยีจาก
การจมน้ า 
 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ต าบลป่าโมง 

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน  
และประชาชนท่ัวไป มี
จิตส านึกรักในคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ตามโครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 มี
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป มี
จิตส านึกรักใน
คุณธรรม และ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 รวม   3,579,833 3,695,883 3,735,883 3,735,883 3,735,883    
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์วัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ตามโครงการ อบต. 
ป่าโมง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนจ านวนมาก
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

2 วันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ตามโครงการ อบต.ป่า
โมง 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ได้ร่วมสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

3 สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม 

เพื่อน าทุนทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
และค่านิยมหลักมาสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในสังคม 

ตามโครงการ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80  
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีภูมคิุ้มกัน 
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 

กอง
การศึกษา 

4 อุดหนุนงานวันพ่อ 5 
ธันวาคม 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ตามโครงการของอ าเภอ
เดชอุดม 
 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ได้จัดกจิกรรมทางรัฐ
พิธี 

กอง
การศึกษา 

5 อุดหนุนงานรัฐพิธีงาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอเดชอุดม 

ตามโครงการของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอเดช
อุดม 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ได้ร่วมจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมระดับ
อ าเภอ 

กอง
การศึกษา 

6 จัดซื้อค่าพวงมาลยั  
ช่อดอกไม้  พวงมาลา  
หรือพานพุ่มดอกไม้  

เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ 

ตามโครงการ หรือตาม 
อบต.ป่าโมง 

- 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ได้ใช้ในงานรัฐพิธีหรือ
กิจกรรมงานต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อุดหนุนงานกาชาดและ
งานประจ าปีอ าเภอ 
เดชอุดม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี 

ตามโครงการของกิ่ง
กาชาดอ าเภอเดชอุดม 
 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรมและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

ตามโครงการของ อบต.
ป่าโมง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 80 เด็ก
ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กใช้เวลาให้เกดิ
ประโยชน ์

กอง
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนงานกาชาดและ
งานประจ าปีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณ ี

ตามโครงการของกิ่ง
กาชาดจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษาฯ 

10 ขอรับเงินอุดหนุนการ
จัดท าต้นเทียนพรรษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดช
อุดม 

เพื่อสนับสนุนการการ
จัดท าต้นเทียนพรรษา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
เดชอุดม 

ตามโครงการของอ าเภอ
เดชอุดม/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเดชอุดม 
 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษาฯ 

11 อุดหนุนงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ตามโครงการของจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษาฯ 

12 อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานตส์ืบสาน
วัฒนธรรมไทยใส่ใจ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรมและ
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานตส์ืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

จัดกิจกรรมและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยหรือ
ตามโครงการของ อบต. 

- 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษา 

 รวม   240,000 290,000 290,000 290,000 290,000    
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ   

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ี

ตามโครงการ อบต.ป่าโมง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนจ านวน
มากไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

 รวม   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 
 
 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน/พาลูกจูงหลานเข้าวัด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 

ตามโครงการ อบต.ป่าโมง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ครอบครัวเข้า
ร่วมโครงการ 

ครอบครัวอบอุ่น มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

ส านักปลดั 

 รวม   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุบลเมืองสะอาด 
(Big Cleaning Day) 
 

เพื่อรักษาความสะอาดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 พ้ืนท่ี
ในต าบลป่าโมงมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็น 

ส่งเสริมสวสัดิการสังคมเชิง
พื้นที่เช่น จัดท าประชาคม
แผนพัฒนา อบต. ท าแผน
ชุมชนฯ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

ได้จัดกจิกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

3 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
ของชุมชน  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีไว้
ใช้เก็บสิ่งของต่างๆ หรือ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างห้องเก็บของชุมชน
ตามแบบ อบต. ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 150,000 
อบต. 

- - หมู่บ้านมีห้องเก็บ
ของเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ใช้เก็บสิ่งของ
ต่างๆหรือเก็บ 
เกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต 

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างตลาด
ประชารัฐ หลังบ้านก านัน
ต าบลป่าโมง  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีตลาดไว้
ใช้ขายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค 

ก่อสร้างตลาดประชารัฐ 
หลังบ้านก านันต าบล 
ป่าโมง  ตามแบบ อบต. 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 400,000 
อบต. 

- 400,000 
อบต. 

หมู่บ้านมี
ตลาดเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีตลาด
ไว้ใช้ขายสินค้า
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

 รวม   30,000 30,000 580,000 30,000 430,000    
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบส่งเสรมิสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนของ อบต.
ป่าโมง 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง
หรือตามโครงการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
สวัสดิการดีขึ้น 

ประชาชนมี
สวัสดิการชุมชน
ที่ด ี

ส านักปลดั 

2 กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเชิงพื้นที่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเชิงพื้นที่ของ อบต.
ป่าโมง 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง
หรือตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนมี
สวัสดิการดีขึ้น 

ประชาชนมี
สวัสดิการชุมชน
ที่ด ี

ส านักปลดั 

3 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีไม่
สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้า 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง
หรือตามโครงการ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

 รวม   230,000 230,000 230,000 230,000 230,000    
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายประชาธิปไตย  
คุณธรรม จรยิธรรมและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ใหแ้ก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงาน 

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.
ป่าโมง  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้งประจ าและ
พนักงาน มีความรู้
ทางด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรมและกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ  

ตามโครงการ อบต.ป่า
โมง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต.ป่า
โมง  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้งประจ า
และพนักงาน มี
ความรู้ทางด้าน
กฎหมาย 
ประชาธิปไตย  
คุณธรรม จรยิธรรม
และกฎระเบยีบต่าง ๆ  

ส านักปลดั 

2 อบต. สัญจร เพื่อประชาสมัพันธ์ภารกิจ
หน้าท่ีของ อบต. ให้
ประชาชนได้ทราบ รับฟัง
ปัญหาและให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่า
โมงหรือตามโครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ภารกิจหน้าท่ี อบต. 
ได้รับข้อเสนอแนะ
และรับบริการต่าง ๆ 

ส านักปลดั 

3 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
กับการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
จัดการ 

ผู้บริหาร พนักงาน  
ส.อบต. และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตาม
โครงการ อบต.ปา่โมง 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ร้อยละ 80  
บุคลากรมี
ประสิทธิภา
พการท างาน 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ส านักปลดั 

4 ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของ 
อปท. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนให้มี
ส่วนรวมในการเลือกตั้ง
มากขึ้น 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งในเขตพื้นท่ี
ต าบลป่าโมง 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ร้อยละ 95 
ประชาชนไป
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนรู้จักสิทธิ
และหน้าท่ีในการ
เลือกตั้งให้เป็นไป
อย่างสุจริตและ
ยุติธรรม 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต

ของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 (บาท) 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงเพิ่มเติม
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อพัฒนารายได้ให้มาก
ขึ้นและเพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่า
โมงหรือตาม
โครงการ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

อบต. ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วข้ึน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

6 Internet ต าบล เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในเขต
ต าบลป่าโมง 

ให้บริการแก่
ประชาชนในเขต
ต าบลป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต 

ต าบลป่าโมงมี
Internet ประจ า
ต าบล 

ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับทราบข้อมูล
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ส านักปลดั 

7 ก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์  
ตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตาม
โครงการ 

- - - 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ ของ 
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงห้องประชุม
สภา อบต.ป่าโมง 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านสถานท่ีส านักงาน
และในการจดัประชุม
และมเีครื่องมือท่ี
ทันสมัย 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ
ห้องประชุมสภา 
ตามแบบอบต.ปา่
โมงหรือตาม
โครงการ 

1,000,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

- - อบต. มีห้องประชุม
สภามีประสิทธิภาพ 

พนักงาน สมาชิก
สภา อบต. มี
สถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมและจดั
ประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

9 ก่อสร้างป้ายช่ือ อบต. 
ป่าโมง 

เพื่อให้ประชาชนไดรู้้จัก
อบต.ป่าโมง 

ก่อสร้างป้ายช่ือ 
อบต.ป่าโมง  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละของ ประชาชน
ได้รูจ้ักอบต.ป่าโมง 

ประชาชนไดรู้้จัก 
อบต.ป่าโมง 

กองช่าง 

10 จัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่ เพื่อพัฒนารายได้ให้มาก
ขึ้นและเพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่า
โมงหรือตาม
โครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

อบต. ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วข้ึน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจ 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ อบต.ป่า
โมง 

ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าโมง
หรือตามโครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 90 
ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั 

12 ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตาม
แนวทางนโยบายของ
รัฐบาลการประชาคม
อาเซียนและโครงการ
อุดหนุนหรือการ
พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เพื่อปฏิบัติตาม
แนวทางนโยบาย
รัฐบาล โครงการ
พัฒนาของจังหวัด/
อ าเภอและ
หน่วยงาน 
อื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตามหนังสือสั่งการ 
หัวหน้าหน่วยงานระดับ
เหนือข้ึนไป 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป 

ส านักปลดั 

13 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเดช
อุดม  จังหวัด
อุบลราชธาน ี

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานีหรือตาม
โครงการ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 รวม   1,950,000 1,950,000 1,950,000 980,000 980,000    
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในชุมชน/ติดตั้งหอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในชุมชน/ติดตั้งหอ
กระจายข่าวตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

150,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ ของ 
ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารตา่ง ๆ 

ชุมชนมีหอ
กระจายข่าวไว้จัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์
เรียนรู้  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์
เรียนรู้ ตามแบบ อบต. 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- - - 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู ้

กองช่าง 

3 ปรับปรุงศาลาอเนก 
ประสงค์  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

เทปูนรอบนอกพร้อม
ติดตั้งกั้นสาด  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- 200,000 
อบต. 

- - 200,000 
อบต. 

หมู่บ้านมีศาลา
เอนกประสงค์จัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ท า 
กิจกรรมและงาน
ที่ส าคัญตา่ง ๆ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

เพื่อใช้เป็นป้ายบอก
สถานท่ีทางเข้าหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้านตามแบบ อบต. 
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- - - 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

หมู่บ้านมีซุม้ประตู
สวยงามเป็น
ระเบียบ 

หมู่บ้านป้าย
ทางเข้าที่สวยงาม 
เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

5 ตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภค – บริโภค 

เพื่อให้ได้น้ าที่ใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 

ตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภค – บริโภคใน
ชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือตาม
โครงการ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ดื่ม 

ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดใช้
ปราศจากเชื้อโรค
ต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านป่าโมงน้อย (หลัง
เก่า)  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์บ้านป่าโมงน้อย 
(หลังเก่า)  กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 160,000 
อบต. 

- - หมู่บ้านมีศาลา
เอนกประสงค์จัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ท า กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคมบ้านค า
กลาง  หมู่ที่ 5 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม
บ้านค ากลาง ยาว 106 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- - 161,000 
อบต. 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างลานคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 

เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
ส าหรับการแข่งขันกีฬา
และท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ
ศาลาเอนกประสงค์ จ านวน 3 
งาน  ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

-  - - 400,000 
อบต. 

หมู่บ้านมสีถานท่ี
ท ากิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ท ากิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
รอบศาลาประชารัฐ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โดยใช้เสา คสล.  เนื้อท่ี 1 ไร่  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- -  - 26,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม   หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม   ตาม
แบบ อบต.ปา่โมงหรือตาม
โครงการ 

- - - - 100,000 
อบต. 

หมู่บ้านมสีถานท่ี
ท ากิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ไว้ท ากิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง ๆ 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงต่อเติมห้อง
เก็บของศาลา
เอนกประสงค์   
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้เก็บของชุมชนและ
ป้องกันทรัพย์สินของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ
ศาลาเอนกประสงค์  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- - - - 100,000 
อบต. 

หมู่บ้านมสีถานท่ี
เก็บของ 

ประชาชนมีสถานท่ี
เก็บของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชารัฐ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชารัฐ  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - - - 200,000 
อบต. 

หมู่บ้านมี
ศาลาประชา
รัฐจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ท า 
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง 
ๆ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุง/ต่อเตมิ
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

400,000 
อบต. 

- - - 400,000 
อบต. 

หมู่บ้านมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญ
ต่าง ๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ท า
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง 
ๆ 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

100,000 
อบต. 

- - - 100,000 
อบต. 

หมู่บ้านมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญ
ต่าง ๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ท า
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง 
ๆ 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงต่อเติม
ศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท ากิจกรรมที่
ส าคัญต่าง ๆ 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา 
เอนกประสงค์พร้อมป้าย
ศาลา  ตามแบบ อบต.
ป่าโมงหรือตามโครงการ 

- -  - 200,000 
อบต. 

หมู่บ้านมี
ศาลา
เอนกประสงค์
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้ท า
กิจกรรมและ
งานท่ีส าคัญต่าง 
ๆ 

 

16 ก่อสร้างโรงจอดรถ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองผอุง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจอดรถ
ของบุคลากรและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น 
หนองผอุง  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

- - - 100,000 
อบต. 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง 
ผอุงมีที่จอดรถ
ส าหรับบคุลากร
และประชาชนผู้
มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และพัฒนา
สถานท่ีท างานพร้อม
ให้บริการประชาชน 

บริเวณที่ท าการ อบต.
ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

อบต. เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม เป็นที่
ประทับใจแก่
ผู้คน 

พัฒนาต าบลให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม เป็นที่
ประทับใจแก่ผู้คน 

ส านักปลดั 

18 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ
เติมส านักงาน อบต. 
ป่าโมง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านสถานท่ี
ส านักงานและใน
การจัดประชุมและมี
เครื่องมือท่ีทันสมัย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ
เติมส านักงาน อบต. 
ป่าโมง  ตามแบบ
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

อบต. มี
ส านักงาน อบต. 
มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
เสรมิเหล็ก อบต.ป่า
โมง 

เพื่อปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินและ
เกิดความสวยงาม 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
ยาว 227.00 
เมตร อบต.ป่าโมง 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

- 681,000 
อบต. 

681,000 
อบต. 

- - อบต.ป่าโมงเกดิ
ความสวยงาม 

อบต.ป่าโมงมรีั้วที่
สวยงาม 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างห้องเก็บของ 
อบต.ป่าโมง 

เพื่อให้ อบต.ป่าโมง
มีที่เก็บของและมี
ห้องเก็บพัสดุได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องเก็บของ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
จ านวน 1 หลัง   ตาม
แบบ อบต. ป่าโมง
หรือตามโครงการ 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

- - อบต. มีห้องเก็บ
ของเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีห้องเก็บของที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ปรับปรุงอาคารจอด
รถยนต์ อบต.ป่าโมง 

เพื่อให้ อบต.ป่าโมง 
มีอาคารจอดรถยนต์
ที่ได้มาตรฐาน 
สวยงาม  และไว้
บริการผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงอาคารจอด
รถยนต์ อบต.ป่าโมง
ตามแบบ อบต. ป่า
โมงหรือตามโครงการ 
 

- 96,000 
อบต. 

 

96,000 
อบต. 

 

- - อบต. ป่าโมงมี
อาคารจอด
รถยนต์ที่ได้
ปรับปรุงแล้ว 
จ านวน 1 แห่ง 

อบต.ป่าโมง มี
อาคารจอด
รถยนต์ที่ได้
มาตรฐาน 
สวยงาม  และไว้
บริการผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างอาคารที่จอด
รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ อบต.ป่าโมง
มีอาคารจอด
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม 

ก่อสร้างอาคารที่จอด
รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์  ตาม
แบบ อบต. ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

- 110,000 
อบต. 

110,000 
อบต. 

- - อบต.ป่าโมงมี 
อาคารจอด
รถยนต์บรรทุก
น้ าเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

อบต.ป่าโมงมี
อาคารจอด
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐานและ
สวยงาม 

กองช่าง 

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมทีส่ าคัญ 
ต่าง ๆ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค์
ตามแบบ อบต. ป่า
โมงหรือตามโครงการ 

- - - - 100,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท า
กิจกรรมทีส่ าคัญ 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมทีส่ าคัญ 
ต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. ป่าโมง
หรือตามโครงการ 

- - 200,000 
อบต. 

- 200,000 
อบต. 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท า
กิจกรรมทีส่ าคัญ 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

 รวม   1,760,000 2,297,000 3,068,000 1,760,000 3,686,000    
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชา 
นุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร 

เพื่อใช้ในการจัดงานและแสดง
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้
แก้ปัญหาและให้บริการด้าน
วิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจร 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

ประชาชนสามารถ
ด ารงชีพภายใต้
แนวคิดปรัชญา 

ส านักปลัด 

 รวม   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ให้แก่
ชุมชน 

เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
ส าหรับการแข่งขันกีฬา
และท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ จ านวน 1 
แห่งตามแบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามโครงการ  

- - - - 300,000 
อบต. 

ต าบลป่าโมงมี
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ต าบลป่าโมงมี
ความพร้อมในด้าน
สถานท่ีฝึกซ้อม
ของนักกีฬา 

กองช่าง 

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนได้มี
อุปกรณก์ีฬาไว้ใช้ในการ
เล่นกีฬาต่าง ๆ 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาตาม
แบบ หรอืตามโครงการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 รวม   50,000 50,000 50,000 50,000 350,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (แบบ ผ.02/1) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปา่โมง 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า จากนา
นายสมบรูณ์ – นานาย
สุธี หมู่ที่ 1 
 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จากนานายสมบูรณ์ – นา
นายสุธี หมู่ที่ 1  ยาว 
1,500 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเส้นร่อง
แดง  หมู่ที่ 3 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นร่อง
แดง  ยาว 800 ม. ตาม
แบบ อบต.ป่าโมงหรือตาม
โครงการ 

900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 
 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้า เส้นนานาย
กาวี   หมู่ที่ 2 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นนานาย
กาวี  ยาว  2,000  เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมงหรือ
ตามโครงการ 

560,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

560,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

560,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

560,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

560,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น 

ราษฎรมีไฟฟ้า 
แสงสว่างและ
เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐2/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  
 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านภายในต าบลปา่
โมง ตามแบบอบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ในการอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

 รวม   3,860,000 2,660,000 3,860,000 2,660,000 3,860,000    
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วย
ข้าวสาร ไปแดนเกษม   
หมู่ที่ 8   
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้สะพานได้
มาตรฐาน 

ไปแดนเกษม  ยาว  8  
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนค้อ 
ถึง ศพด. หนองผอุง   
หมู่ที่ 6 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
800 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 
บ้านป่าโมง เส้นหนองใหญ่ – 
เสาเล้า  เชื่อมต าบลนาส่วง   
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 5,000 เมตร
ตามแบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 
บ้านป่าโมง เส้นหนองสุ่ม –
บ้านโนนจิก ต.นาส่วง 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 3,000 เมตร
ตามแบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น
หมู่ 8 – 5   (หมู่ที่ 8) 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ราษฎรมี
น้ าเพียงพอเพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและท า
การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นหมู่ 8 – 5  ยาว 
1,000  เมตร  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 6   
(หมู่ที่ 8) 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ยาว 1,500 เมตร 
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น  
หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 6   
(หมู่ที่ 9) 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ยาว 2 กิโลเมตร ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

4,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 4,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางสุภี - บ้านห่อง
ค า  หมู่ที่ 9 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

สายบ้านนางสภุี –
บ้านห่องค า  หมู่ที่ 9 
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.เส้น
หน้าวัดป่าบ้านป่าโมง – 
บ้านยายสมศรี  หมู่ที่ 1 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นหน้าวัดป่าบ้านป่า
โมง – บ้านยายสมศรี  
ระยะทาง ยาว 300 
เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนางเมรี – ร่องเหล่า 
หมู่ที่ 1 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นบ้านนางเมรี – ร่อง
เหล่า ระยะทาง ยาว 
500 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

- 1,040,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,040,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,040,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นซอย
สุขสามคัคีหมู่ที ่ 2 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นซอยสุขสามัคคียาว 
600 เมตรตามแบบ 
อบต.หรือตามโครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

-- - 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นซอย
อนามัย(ต่อของเดิม)  
หมู่ที ่ 2 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นซอยอนามยั (ต่อ
ของเดิม) ระยะทาง ยาว 
300 เมตร  ตามแบบ 
อบต.หรือตามโครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
หมู่ที่ 3 – ร่องแดง   
หมู่ที่ 3 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ยาว  1,000  เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

- 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ า จาก
ศาลาหลังเก่า - บ.นายบุญ
ส่ง  หมู่ที่ 1 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจร 

จากศาลาหลังเก่า - บ.
นายบุญส่ง ยาว 500 
เมตรขนาด0.60X1.00 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 

 

 
 



- 149 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
หนองหัวงัว  หมู่ที่ 10 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นหนองหัวงัว 
ระยะทาง 1กโิลเมตรตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและท า
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

16 วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ า
ได้สะดวกข้ึนและ
ขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

มีบ่อพัก  ยาว 2,000 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
เหล่า หมู่ที่ 2 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ า
ได้สะดวกข้ึนและ
ขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

ขนาด 1.5x1.5x7.5 
เมตรตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
แคน  นาแม่จันทร์  หมู่
ที่ 2 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ า
ได้สะดวกข้ึนและ
ขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มร่อง
แคน  นาแม่จันทร์ ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 540,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

540,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 540,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ซ.เบิกบาน หมู่ที่ 3 –  
บ.ค ากลาง หมู่ที่ 5  
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 5,000 เมตร
ตามแบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและท า
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

20 วางท่อระบายน้ า จากบ.
อาจารย์จันทร – บ.นาง
มะลิ  หมู่ที่ 1 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ า
ได้สะดวกข้ึนและ
ขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

จากบ.อาจารยจ์ันทร – บ.
นางมะลิ  ยาว 300 เมตร 
ขนาดท่อ กว้าง 60 ซ.ม. 
ยาว100 ซ.ม.ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

- - 750,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

750,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

750,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
คอนกรีตห้วยแคน  หมู่ที ่
5   
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ห้วยแคน ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
หนองใหญ่  หมู่ที่ 1 
 
โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นหนองใหญ่  ยาว 
2,000 เมตร ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

4,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

4,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 4,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

23 ก่อสร้างท่อเหลีย่มห้วย
นางตุ้ม  นานายก้าม  
หมู่ที่ 1 บ้านป่าโมง 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ห้วยนางตุ้ม  นานาย
ก้ามตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
วัดป่า (ต่อของเดิม)  
หมู่ที่ 3 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้น วัดป่า (ต่อ
ของเดิม) ยาว 400 
เมตร ตามแบบ อบต.
หรือตามโครงการ 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเบิกบานหมู่ที่ 3 
 
 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเบิกบานยาว 
300 เมตรตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

26 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ห้วย
แคน หมู่ที่ 5 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

ขนาด 7X10 เมตร
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์  หมู่ที่ 7   
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จากบ้านหนองย่ าเต่า – 
ส านักสงฆ์  ยาว 600 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน   หมู่ที่ 10 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน  ยาว 1 
กิโลเมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

29 วางท่อระบายน้ า คสล. 
จากบ.แม่เขียว – บ.นาย
สมควร  หมู่ที่ 4 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

จากบ.แม่เขียว – บ.นาย
สมควร  ยาว 300 
เมตร  ขนาด Ø 
0.40X1.00 เมตรตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

- 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหา
น้ าท่วม 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เบิกบาน  หมู่ที่ 5 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซอยเบิกบาน  ยาว  
3,000  เมตร ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

6,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

6,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 6,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

31 ก่อสร้างสะพานลอยหน้า
โรงเรียนบ้านป่าโมง 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้สัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง  ในพื้นที่
ต าบลป่าโมง หรือตาม
โครงการ 

- - - 5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

5,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

32 วางท่อระบายน้ าตัวยู
พร้อมฝาปดิรอบหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

วางท่อระบายน้ าตัวยู
พร้อมฝาปดิรอบหมู่บา้น   
ยาว 400 เมตร  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหา
น้ าท่วม 

กองช่าง 

 
 



 
- 152 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 
 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ระบายน้ าได้
สะดวกขึ้นและขยาย
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

ขนาดกว้าง30
เซนติเมตร  ยาว 800 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลดปัญหา
น้ าท่วม 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนร่วม
ใจเฉลิมพระเกียรติ 88 
พรรษา  ช่วงนานายอ่อนศรี  
สิทธิโชค – ทางแยกนานาง
บุญเลีย้ง  ปราณีกิจ   
หมู่ที่ 2 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 320.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร  และมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 
240 ลบ.ม. พร้อม
เกรดบดอัดตลอดสาย 
หรือตามโครงการ 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. จาก บ.
แม่ตุ๋ย – ร่องเหล่า หมู่ที่ 1 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ.แม่ตุ๋ย – ร่อง
เหล่า ยาว 600  
เมตรตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

- 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ห้วยแดงหมู่ท่ี 3 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซอยห้วยแดง ยาว 
300 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น นา
พ่อรอง – บ.ป่าหวาย   
หมู่ที่ 3 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้น นาพ่อรอง – บ.
ป่าหวาย ยาว 300 
เมตรตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 



- 153 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
หนองภูเวียง  หมู่ที่ 3 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ซอยหนองภูเวียง ยาว 
300 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
ถนน 24 – นานายสุข
หมู่ที่ 4 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก ถนน 24 – นานาย
สุข ยาว 600 เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้นภายในหมู่ท่ี 4 ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ.โนนค้อ - ศพด.หนอง 
ผอุง  หมู่ที่ 6 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ.โนนค้อ - ศพด.
หนองผอุง ยาว 1 
กิโลเมตร ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ.นางประกาย – บ.นาย 
สุชาติ  หมู่ที่ 7 
 
 (โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ.นางประกาย – 
บ.นายสุชาติ  ยาว 
1,000 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตามโครงการ 

- - - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น 
บ.นายประยงค์ – มิยา
ซาว่า  หมู่ที่ 7 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

เส้น บ.นายประยงค์ –
มิยาซาว่า ยาว 2,000 
เมตรตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

- - - 4,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



 
 

- 154 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนน คสล. จาก 
บ.นายรุ่งศักดิ์ – นานาย 
ประศาสตร์ หมู่ที่ 7 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ.นายรุ่งศักดิ์ - 
นานายประศาสตร์ 
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.  จาก 
บ. พ่อประเสริฐ – ส านัก
สงฆ์  หมู่ที่ 7 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ. พ่อประเสริฐ 
ถึง ส านักสงฆ์  ยาว 
300 เมตร ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ศพด. บ.หนองผอุง - รพ.
สต.ค ากลาง  หมู่ที่ 9 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จากศพด. บ.หนอง 
ผอุง - รพ.สต.ค ากลาง  
ยาว 600 เมตร  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

3,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมถนน คสล. จาก 
บ.นายมนตรี - บ.นางยุพิน  
หมู่ที่ 9 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จาก บ.นายมนตรี - บ.
นางยุพิน  ยาว 400 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - - 1,200,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

48 วางท่อระบายน้ า จาก บ.
แม่จันทร์ – ถนน 24   
หมู่ที่ 1 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้การ
ระบายน้ า
สะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

จากบ.แม่จันทร์ – 
ถนน 24  ยาว  600 
เมตร ขนาด
0.60X1.00 ม. 
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

- 155 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคสล. จาก
บ้านแม่ตุย๋– ร่องเหล่า  
(ต่อของเดิม)  หมู่ที่ 1 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. จาก
บ้านแม่ตุ๋ย– ร่องเหล่า 
(ต่อของเดิม)ยาว  300  
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 636,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 636,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
มิยาซาว่า  หมู่ที่ 7 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
มิยาซาว่า  ยาว 1,000 
เมตร ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 1,484,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,484,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคสล. เส้น
หมู่ที่ 7 – บ้านโนนยาง 
ต าบลสระสมงิ   
หมู่ที่ 7 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. เส้น
หมู่ที่ 7 – บ้านโนน
ยาง  ต าบลสระสมิง 
ยาว  3,000  เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 6,360,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

6,360,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 6,360,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

52 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อม
ขยายไหล่ถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน เส้นซอยถนนลา
ประวัติ หมู่ที่ 10 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกขึ้นและ
ขยายผิวจราจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด พร้อม
ขยายไหล่ถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน เส้นซอยถนนลา
ประวัติ ยาว 500 เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - ร้อยละของพื้นที่
ที่น้ าท่วมลดลง 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



 
 
 

 
- 156 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 10 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมสุข  ยาว 
700 เมตร  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 1,484,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,484,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1  
ต าบลป่าโมง - บ้านเสา
เล้า ต าบลนาส่วง 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นหนองใหญ่ 
ต าบลป่าโมง  เชื่อม
ไปบ้านเสาเล้า 
ต าบลนาส่วง 
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางจันทร – หน้า
วัดป่าโมง  หมู่ที่ 1 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางจันทร– 
หน้าวัดป่าโมงยาว  
500  เมตร  ตาม
แบบ อบต. 
ป่าโมง หรือตาม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้าย
โครงการ) 

- - 1,140,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,140,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



 
 
 

 
 

- 157 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน คสล.  
เส้นหน้าอนามยั – ถนน
หมายเลข 24 หมู่ที่ 2 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล.  เส้นหน้าอนามยั 
– ถนนหมายเลข 24
ยาว  500  เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสี่แยกบ้าน
นายวิเชียร  ทองโบราณ 
ถึง บ้านนางคูณ  อ า
พันธ ์  หมู่ที่ 2 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สี่แยกบ้านนายวเิชียร  
ทองโบราณ – บ้านนาง
คูณ  อ าพันธ์  ยาว 500 
เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 1,140,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,140,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากนานายหนูพร  
นิ่มนึก – ถนนหมายเลข 
24   หมู่ที่ 4 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
นานายหนูพร  น่ิมนึก – 
ถนนหมายเลข 24  ยาว 
300 เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 684,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากนานายสุข – นานาง 
อภิสรา   หมู่ที่ 4 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากนา
นายสุข – นานางอภิสรา  
ยาว 1 กิโลเมตร  เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 2,280,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 2,280,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก 
เส้นหมู่ที่ 6 – บ้านดอน
พยอม หมู่ที่ 6 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนบุกเบิก เส้นหมู่
ที่ 6 – บ้านดอนพยอมยาว 
800 เมตร  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านโนนค้อ – บ้าน
หนองผอุงหมู่ที่ 6 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบา้น
โนนค้อ – บ้านหนอง 
ผอุงยาว 1,000 เมตร  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 2,280,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 2,280,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านดอนพยอม – บ้าน
ค ากลาง  หมู่ที่ 5   (หมู่ที่ 8) 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ดอนพยอม– บ้านค ากลาง  
หมู่ที่ 5   ยาว 600 เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 1,368,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,368,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



 
 
 
 

- 159 - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ต าบล
ป่าโมง – บ้านกระเบื้อง หมู่
ที่ 6 ต าบลนาส่วง    
(หมู่ที่ 4) 
 
 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ป่าหวาย หมู่ท่ี 4 ต าบลป่า
โมง – บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 
6 ต าบลนาส่วง  กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 
ตารางเมตร  ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- 2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปา่หวาย หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าโมง – บ้านนาห้วย
แคน หมู่ที่ 9 ต าบลนาส่วง
(หมู่ที่ 4) 
 
 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่า
หวาย หมู่ที่ 4 ต าบลป่า
โมง – บ้านนาห้วยแคน 
หมู่ที่ 9 ต าบลนาส่วง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. ป่าโมง
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- 2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง 
จากนานายสี – นานายสาคร  
หมู่ที่ 8 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง จากนา
นายสี – นานายสาคร ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 6,400,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 6,400,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากเส้นหนองสุม่ หมู่ที่ 1 
บ้านป่าโมง  ต าบลป่าโมง – 
บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ต าบล
นาส่วง  (หมู่ที่ 1) 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากเส้น
หนองสุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านป่า
โมง  ต าบลป่าโมง ถึง บ้าน
โนนจิก หมู่ที่ 12 ต าบล
นาส่วง ยาว 3,000 เมตร  
ตามแบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 8,550,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

8,550,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

8,550,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 
สายหนองใหญ่ เช่ือมไปบ้าน
เสาเล้า ต าบลนาส่วง   
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่า
โมงใหญ่ หมู่ที่ 1 สายหนอง
ใหญ่ เช่ือมไปบ้านเสาเล้า 
ต าบลนาส่วง  กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- 8,508,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

8,508,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านปา่โมงใหญ่ 
หมู่ที่ 2 (เส้นอนามัย
ต าบลป่าโมง) เชื่อมไป
ต าบลนาเจรญิ   
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ถนน
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 
(เส้นอนามัยต าบล 
ป่าโมง) เชื่อมไปต าบล
นาเจรญิ  กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- 2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

69 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักใน
หมู่บ้าน   
หมู่ที ่10  
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้การ
ระบายน้ า
สะดวกขึ้น
และขยายผิว
จราจร 

วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักในหมู่บ้าน  ยาว 
500 เมตร ตามแบบ 
อบต.ป่าโมง หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

ท าให้ลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

 รวม   56,400,000 98,602,000 92,240,000 61,700,000 90,702,000    
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกร่องเหล่าหมู่ 1 
และหมู่ที่ 10 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพี ย งพอ เพื่ อก า ร
อุปโภค – บริ โภค
และท าการเกษตร 

หมู่ 1 และหมู่ที่ 10 
ตามแบบ อบต.หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

2 ขุดลอกห้วยแคนหมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 7  และหมู่ที่ 9   
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพี ย งพอ เพื่ อก า ร
อุปโภค – บริ โภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยแคนตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

3 ขุดลอกห้วยนางตุม้  หมู่
ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 10   
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพี ย งพอ เพื่ อก า ร
อุปโภค – บริ โภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยนางตุม้
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - - 2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝาย คสล.  ห้วย
นางตุ้มหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2  
และหมู่ที่ 10 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย คสล.  
ห้วยนางตุ้ม ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

2,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

5 ขุดลอกร่องดอนพยอม   
หมู่ที่ 8 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  2,000  เมตร  
ตามแบบ อบต.หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

6 ขุดลอกหนองสุ่ม   
หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

เนื้อท่ี 10 ไร่  ตาม
แบบ อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - 1,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าร่อง
เหล่าตอนบน  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าร่อง
เหล่าตอนบน ช่วงพ่อ
ใหญ่อึ่ง ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

8 ขุดลอกร่องมันเหลือง 

หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

กว้าง 15 เมตร
ยาว 3,000 เมตร  
ลึก 3 เมตร  ตาม
แบบอบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 1,500,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,500,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วย
ข้าวสาร (นาพ่ออุทัย)   
หมู่ที่ 8 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชลอ
น้ าห้วยข้าวสาร 
(นาพ่ออุทัย)  ตาม
แบบ อบต.หรือ
ตามโครงการ 

- 1,000,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

1,000,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 1,000,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วย
นางตุ้ม(กลาง) นาพ่อจ ารัส  
หมู่ที่ 10 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น นานาย
ทองคูณ  หมู่ที่ 7 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 
75 ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

12 ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วย
ข้าวสาร หมู่ที่ 8 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  20  
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วย
นางตุ้ม (บน) นานาย
สมหมาย  หมู่ที่ 2 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  20 
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 800,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  นา
นางจันทร์แดง  หมู่ที่ 2 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15 
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค – 
บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

15 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล า
ห้วยแคนตอนบน  นา
นายบุญมี  หมู่ที่ 9 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า
ล าห้วยแคนตอนบน 
นานายบุญมตีาม
แบบ อบต. หรือตาม
โครงการ 

- - 600,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บรโิภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย
นางตุ้ม (กลาง) นานาย
จอหน์  หมู่ที่ 10 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 

อบต./อบจ./
ห น่ ว ย ง า น
อื่น 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย
นางตุ้ม (กลาง) นาแม่กี  
หมู่ที่ 10 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15  
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
ห น่ ว ย ง า น
อื่น 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างฝายน้ าล้น จาก
ร่องโปง – ร่องเหล่า 
หมู่ที่ 1 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
จากร่องโปง – ร่อง
เหล่าตามแบบ อบต. 
หรือตามโครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 600,000 
อบต./อบจ./
ห น่ ว ย ง า น
อื่น 

ครัวเรือนที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อยละ 75 
ของครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่ ส ะ อ าดหมู่ บ้ า น
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ร่อง
เหล่าตอนล่างหมู่ที่ 1 
 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ร่องเหล่าตอนล่าง
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามโครงการ 

- - - 600,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วย
นางตุ้ม หมู่ที่ 2 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย คสล. 
ห้วยนางตุ้ม นาพ่อ
ใหญ่คงอุ่นซิม ยาว 
20 เมตร ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

540,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

540,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 540,000 

อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าร่อง
เหล่า  (นานางวิรงรอง) 
หมู่ที่ 2 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขนาดกว้าง  15 
เมตร  ตามแบบ 
อบต. หรือตาม
โครงการ 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงาน

อื่น 

600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- 600,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
– บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ มีร้อย
ละ 75 ของ
ครัวเรือน 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ า
ใช้ที่สะอาด
หมู่บ้านใกล้เคยีง
ได้ร่วมกันใช้
ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ขุดลอกร่องเหล่าตอนบน 
ถึง ห้วยนางตุ้ม  หมู่ที่ 1  
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ขุดลอกร่องเหล่า
ตอนบน – ห้วยนางตุ้ม
ยาว 1,000 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่าโมง
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 1,080,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 1,080,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย
แคน (นานายอาน)   
หมู่ที่ 5 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยแคน (นานาย
อาน)  ตามแบบ อบต. 
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 700,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 700,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างฝายน้ าล้นร่อง
เหล่า ตอนกลาง บริเวณ
นานางวันทอง  หมู่ที่ 
10 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นร่อง
เหล่า ตอนกลาง 
บริเวณนานางวันทอง  
ตามแบบ อบต. หรือ
ตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 700,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- - 700,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพื่อ
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ าดื่มน้ าใช้
ที่สะอาดหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ในการ
ใช้น้ าเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค 

กองช่าง 

 
 



 
 
 
 

- 169 – 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกร่อง
เหล่า จากนานายส าลี 
ถึง ปากห้วยนางตุ้ม  
หมู่ที่ 1 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎร
มีน้ าเพียงพอ
เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ขุดลอกร่องเหลา่ 
จากนานายส าลี – 
ปากห้วยนางตุ้ม ยาว 
1,000 เมตร  ตาม
แบบ อบต.ป่าโมง  
หรือตามหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

- 900,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

กองชา่ง 

26 โครงการขุดลอกหว้ย
แดง  จากนานาย
สมบูรณ์ – ปากห้วย
นางตุ้ม   หมู่ที่ 1 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎร
มีน้ าเพียงพอ
เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยแดง  
จากนานายสมบูรณ์ 
ถึง ปากห้วยนางตุ้ม  
ยาว 4,000 เมตร  
ตามแบบ อบต.ป่า
โมง  หรือตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 2,400,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

- 2,400,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

กองชา่ง 

27 โครงการขุดลอกหว้ย
นางตุ้ม  จากถนน
หมายเลข 24 – นา
นายวีระ  สีแสง   
หมู่ที่ 10 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ) 

เพื่อให้ราษฎร
มีน้ าเพียงพอ
เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยนางตุ้ม  
จากถนนหมายเลข 
24 – นานายวีระ  สี
แสง  ยาว 2,000 
เมตร ตามแบบ อบต.
ป่าโมง  หรือตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(พร้อมป้ายโครงการ) 

- - 1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

- 1,500,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น 

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

ราษฎรมีน้ า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 

กองชา่ง 

 รวม   10,340,000 13,820,000 12,800,000 12,000,000 15,220,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
(โครงการเกินศักยภาพ)  

เพื่อให้มีบ่อบ าบัดจัดการ
สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
และถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมีการใช้งาน
อย่างยั่งยืน 

ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลตามแบบ อบต.ป่า
โมงหรือตามหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 7,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

7,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

7,000,000 
อบต./อบจ./
หน่วยงานอ่ืน 

- ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

มีสถานท่ีและบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกลูที่
เหมาะสมและ
ถูกต้องรวมถึง 
สภาพแวดล้อม
และสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

กองช่าง 

 รวม   - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

บัญชคีรภัุณฑ์ (แบบ ผ.03) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปา่โมง 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค์ 2 บาน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ีส าหรบั
ผู้บริหาร 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานเอนกประสงค์พรอ้ม
เก้าอี ้

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค ์ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กหุ้มเบาะ (ชนิดหนา) 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 50,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค ์ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงานอ่ืนๆ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเอนกประสงค์  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต็นท ์ 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม/ตั้งพ้ืน/เพดาน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐3 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังขยะ - - - 100,000 
อบต. 

- กองช่าง 
 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานเอนกประสงค์พรอ้ม
เก้าอี ้

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค ์ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงานอ่ืนๆ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กองช่าง 

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเอนกประสงค์  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค ์ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงานอ่ืนๆ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อชุดรับแขก 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีผูม้าตดิต่อ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 



 
 
 
 

- 173 – 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 30,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ค) 

30,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองปริ้นส์เตอร์ชนิดเลเซอร์ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ส านักงาน
ปลดั 
กองคลงั 

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunchion  แบบ
ฉีดหมึก (lnkjet) 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ส านักปลัด 
กองคลงั 

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

กองชา่ง 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ค) 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

กองชา่ง 

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunchion  แบบ
ฉีดหมึก (lnkjet) 

10,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองชา่ง 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองปริ้นส์เตอร์ชนิดเลเซอร์ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กองชา่ง 

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

กองชา่ง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ค) 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,๐๐๐ 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองปริ้นส์เตอร์ชนิดเลเซอร์ 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,๐๐๐ 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunchion  แบบฉีด
หมึก (lnkjet) 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,๐๐๐ 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,๐๐๐ 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศพด. 

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น/แบบล้อ
จักรยาน/ข้ออ่อน/ข้อแข็ง/กรรไกรตัดหญ้า  
เป็นต้น 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,๐๐๐ 
อบต. 

ส านักปลัด 

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน – น้ าเย็น - - 5,500 
อบต. 

5,500 
อบต. 

- ส านักปลัด 

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

- ส านักปลัด 

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอ่ืนๆ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ส านักปลัด 

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เก็บของ + ชั้นวางของ 50,000 
อบต. 

- - - - กองชา่ง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า/รถยนต์
บรรทุกเอนกประสงค์ตา่งๆ จ านวน 
1 คัน 

2,000,000 
อบต. 

2,500,000 
อบต.ป่าโมง 

- - - ส านักปลดั 
 

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง จัดซื้อชุดถังดับเพลิง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

47 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

48 เกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อซัมเมอรส์ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองช่าง 

49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อกรวยจราจร/แผงกั้นจราจร 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ป้ายบอกทาง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

กองช่าง 

51 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ขนขยะ จ านวน 1 คัน - - - 500,000 
อบต. 

- ส านักปลดั 

52 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อเครื่องเสียง/เครื่องขยายเสียง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

53 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว 70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

กองช่าง 

54 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- กองการศึกษา 

 
 
 
 



 
 
 
 

- 176 – 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องวงจรปิด ตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
 

56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบ
ดิจิตอล 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายวิดโีอ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

58 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

59 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

60 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องตรวจเจาะน้ าตาล 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

61 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้นิรภัย 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 

62 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

กองช่าง 

63 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตบดิน 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

กองช่าง 

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์  จ านวน 2 เครื่อง 

- 1,400 
อบต. 

1,400 
อบต. 

1,400 
อบต. 

1,400 
อบต. 

ส านักปลดั 

65 เกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้  ขนาด 
22 น้ิว 

- 11,000 
อบต. 

11,000 
อบต. 

11,000 
อบต. 

11,000 
อบต. 

ส านักปลดั 

 
 
 



 
 
 
 
 

- 177 – 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า - - 2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

- กองช่าง 
 

67 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เก็บของ + ช้ันวางของ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

- ส านักปลดั 

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

- ส านักปลดั 

69 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบ
ดิจิตอล 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

- กองการศึกษา 

70 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
40 ช่อง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

71 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลม 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

72 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

- กองการศึกษา 
(ศพด.) 

73 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

- กองการศึกษา 
(ศพด.) 

74 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบเข็น/
แบบล้อจักรยาน/ข้ออ่อน/ข้อ
แข็ง/กรรไกรตดัหญ้า เป็นต้น 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- กองการศึกษา 
(ศพด.) 

 
 
 
 
 



 
 
 

- 178 – 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 96,300 
อบต. 

- - - - กองช่าง 

76 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ
อื่นๆ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

กองช่าง 

77 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ขนาดใหญ่ จ านวน 1 ชุด 

100,000 
อบต. 

- - - 100,000 
อบต. 

กองการศึกษา 

78 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร - 150,000 
อบต . 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

79 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร - 150,000 
อบต 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

กองช่าง 

80 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร - 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

กองการศึกษา 

81 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร ์ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

82 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

83 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

84 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อช้ันวางแฟ้มเหล็ก 4 ช้ัน - 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 

85 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ตั้งคอมพิวเตอร ์ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

กองการศึกษา 

86 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ตั้งคอมพิวเตอร ์ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

 รวม 5,136,300 6,142,400 5,647,900 6,247,900 3,322,400  



 


