
แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๕๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองบัว - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา   ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๒ โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ าห้วย เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างท านบก้ันน้ า  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชนท่ีรับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

กระต่าย หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว อุปโภค บริโภคและ ห้วยกระต่าย ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีรับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภคและ เพ่ือการเกษตร ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๕๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔ ฝายแม้ว  หมู่ท่ี  ๑ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน สร้างฝายแม้ว  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - มีจ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ด้านการเกษตรในช่วง ตามแบบแปลน อบต. ฝายแม้ว อุปโภค บริโภคและ

ฤดูแล้ง ก าหนด ท่ีงานใช้ได้ เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

๕ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างซุ้มประตู  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว มีสถานท่ีประกอบ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

กิจกรรมของหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต. สบายในการ ต่างๆ  ในหมู่บ้าน 

ก าหนด จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๑  ( สายบ้านหนองบัว - วัดป่า ) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๑  ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน (สายวัดป่ารัตนบารมี) ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึน

หน้า ๕๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือให้ภูมิทัศน์ใน ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - มีจ านวนคร้ังท่ี ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว หมู่บ้านมีความสวยงาม ตามแบบแปลน อบต. ด าเนินการ มีความสวยงาม

เป็นระเบียบเรียบร้อย ก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย

๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขัง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบัว ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน ของน้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้อย่าง

ก าหนด รวดเร็ว

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ท่ี  ๒  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนนลูกรัง  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชนประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าหลวง  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายบ้านนายชัย - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๕๐๐ .เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ส านักสงฆ์ห้วยตุงลุง) สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายแยกทางหลวง อบ.๔๐๐๑ - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๘๘๕ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

บ้านค าน้อย) สะดวกและปลอดภัย หนา ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๖๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ โครงการปรับปรุงถนน  หมู่ท่ี  ๒  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนนลูกรัง  -  -  - ๑๕๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าหลวง  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายแยกทางหลวง ทล.๔๐๐๑ - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๘๘๕ .เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

บ้านค าน้อย) สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๑๓ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี  ก่อสร้างอาคารขนาด  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนเอนก  มีพ้ืนท่ีใช้ในการ กองช่าง

( ศาลาพักศพ ) หมู่ ๒ บ้านท่าหลวง ประกอบพิธีกรรม ตามแบบแปลน อบต. เอนกประสงค์ ประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาของ ก าหนด ทางศาสนา

หมู่บ้าน

๑๔ โครงการตัดถนนใหม่  หมู่ท่ี ๒ เพ่ือให้ประชาชนมี ตัดถนนใหม่  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าหลวง  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านนายโสม อินทร์แก้ว - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

นายสีหา  อินทร์แก้ว) สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๑๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

หน้า ๖๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๗ โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอกระจาย  -  -  - ๔๐,๐๐๐  - จ านวนหอกระจาย  ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒ บ้านท่าหลวง ข้อมูลข่าวสารให้ ข่าว รายละเอียดตาม ข่าวและเสียงตาม ข่าวสารทางราชการ

ประชาชนได้รับรู้ แบบแปลนท่ี สายท่ีใช้งานได้ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง อบต.ท่าหลวง

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

๑๘ โครงการขยายไหล่ทางถนน   เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายไหล่ทาง  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ถนนส าหรับใช้ในการ รายละเอียดตาม ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายแยกทางหลวง ทล.๔๐๐๑ - คมนาคมได้อย่าง แบบแปลนท่ี ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

บ้านค าน้อย) สะดวกและปลอดภัย อบต.ท่าหลวง เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

หน้า ๖๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒ บ้านท่าหลวง มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

( สายบ้านท่าหลวง - ครบทุกครัวเรือน ( สายบ้านท่าหลวง - ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

บ้านม่วงค าอีสิงห์ ) บ้านม่วงค าอีสิงห์ ) เพ่ิมมากข้ึน

๒๐ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒  บ้านท่าหลวง ความปลอดภัย หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าหลวง ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

มีความปลอดภัย

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๒ ( สายบ้านท่าหลวง - มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๒ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

บ้านแก้งอะฮวน) ครบทุกครัวเรือน ( สายบ้านท่าหลวง - ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

บ้านแก้งอะฮวน) เพ่ิมมากข้ึน

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายบ้านนาส้มมอ - บ้านม่วงค าอีสิงห์)  คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๗๐๐  เมตร  ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย  หนา  ๐.๑๕  เมตร จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

หน้า ๖๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายรอบหมู่บ้านนาส้มมอทิศใต้) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๕๕๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๒๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๓  บ้านนาส้มมอ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านนาส้มมอ ๓) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑๒๘  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๒๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

หน้า ๖๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน  ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๓  ( สายบ้านนาส้มมอ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๓ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

หมู่ท่ี ๓ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๔ ) ครบทุกครัวเรือน ( สายบ้านนาส้มมอ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

หมู่ท่ี ๓ - เพ่ิมมากข้ึน

บ้านโนนสมบูรณ์ 

หมู่ท่ี ๔ )

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ - ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี ๓ บ้านนาส้มมอ   คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านนาส้มมอ) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน จากหน่วยงาน เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน) อ่ืน)

๒๘ โครงการปรับปรุง (ถนน คสล.  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

/ถนนลาดยาง)  ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายทางแยกทางหลวง อบ.๔๐๖๔ - คมนาคมได้อย่าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

บ้านโพธ์ิแสง) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๕๕๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

หน้า ๖๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๙ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต   เพ่ือให้ผลผลิตของ ลาน คสล. ขนาด  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน   เกษตรกรมีพ้ืนท่ี กองช่าง

เสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีคุณภาพ พ้ืนท่ีเทลานไม่น้อย ท่ีใช้ประโยชน์ ตากเมล็ดพันธ์ุข้าว

หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน กว่า  ๑,๐๒๕ ตรม. เปลือกและตาก

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร มันส าปะหลัง ฯลฯ

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านโนนสมบูรณ์ทิศตะวันตกวัด) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๖๐  เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ี  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านโนนสมบูรณ์ ๒) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๔๐  เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ขุดเจาะบ่อบาดาล  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภคและ เพ่ือการเกษตร ท่ีรับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

หน้า ๖๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๓ โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอกระจาย  -  - ๔๐,๐๐๐  -  - จ านวนหอกระจาย  ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๔ ข้อมูลข่าวสารให้ ข่าว รายละเอียดตาม ข่าวและเสียงตาม ข่าวสารทางราชการ

บ้านโนนสมบูรณ์ ประชาชนได้รับรู้ แบบแปลนท่ี สายท่ีใช้งานได้ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง อบต.ท่าหลวง

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

๓๔ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม มีสถานท่ีท ากิจกรรม ก่อสร้างศาลา  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมีศาลา มีสถานท่ีเหมาะส ารับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๔ บ้านโนนสมบูรณ์ ด้านสังคมและการมี ประชาคม หมู่ท่ี  ๔ ประชาคมส าหรับ จัดกิจกรรมต่างๆ

ส่วนร่วมในหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต. ประกอบกิจกรรม ในหมู่บ้าน 

ก าหนด เพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน

๓๕ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายใน   เพ่ือประชาชนมี ติดต้ังไฟส่องสว่าง  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๔  บ้านโนนสมบูรณ์ ความปลอดภัย หมู่ท่ี  ๔  ประชาชนท่ีใช้ ความปลอดภัย

ในการเดินทาง บ้านโนนสมบูรณ์ เส้นทางสัญจร ในการเดินทาง

มีความปลอดภัย

หน้า ๖๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ (สายไปลมเลิก) ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๗ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ (สายไปภูด่านทอง) ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๘ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายหน้าโรงเรียนทางทิศใต้) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๔) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๕๔ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๖๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๗) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๕๔ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๔๑ โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ   เพ่ือให้ประชาชนมี  ปรับปรุงถนน  -  -  -  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๕ บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายไปร่องหินเหล็กไฟ) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๔๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน  เพ่ือป้องกันการท่วม รางระบายน้ า คสล. ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ราง  ไม่เกิดการท่วมขัง กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ยาว ๑๐๐ เมตร ระบายน้ า ของน้ าภายใน

เข้าบ้านเรือนของ ๑  สาย หมู่บ้านและมีการ

ประชาชน ระบายน้ าสู่พ้ืนท่ีลุ่ม

ได้อย่างรวดเร็ว

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๔๑ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(ซอยเทวัญ ๙) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๖๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๔๑ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(ซอยเทวัญ ๓) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๔๕ โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (หินคลุก)  เพ่ือให้ประชาชนมี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ (หินคลุก) ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ตาม ปร.๔,ปร.๕ ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ท่ี อบต.ก าหนด เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๔๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

 (ซอยเทวัญ ๑๐) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๔๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับ  เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ   ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายข้างโรงเรียนทิศใต้) คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๔๙ โครงการขุดลอกล าห้วยคุต  หมู่ท่ี  ๕  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เป็น ขุดลอกล าห้วยคุต  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวน ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง

บ้านเทวัญ แหล่งน้ าส าหรับใช้ใน ระยะทาง  ๗๙๕ เมตร ประชาชนท่ีได้ น้ าส าหรับใช้ในการ

การอุปโภค บริโภค ตามแบบแปลน อบต. รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค

ก าหนด ตลอดปี

๕๐ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๑ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างศาลา ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ประชาชนได้  มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

ฌาปณสถาน  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ มีสถานท่ีประกอบ เอนกประสงค์ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

กิจกรรมของหมู่บ้าน กว้าง  ๖ เมตร สบายในการ ต่างๆ  ในหมู่บ้าน 

ยาว  ๙  เมตร จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

หน้า ๗๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ท่ี  ๕ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านเทวัญ (สายไปผาหลวง) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๕ บ้านเทวัญ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึน

๕๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน ลูกรัง ๕๐,๐๐๐  -  -  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

ยกระดับหมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๓.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายไปถ้ าฮู) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๕๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๑๗๐,๐๐๐  - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอย ๕) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๓๐๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๕๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  ๖   เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวน  (สายแก้งอะฮวน - ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

ภูธาตุ)  คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอย ๓) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑๕๐ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๕๗ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบ ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน เข้าบ้านเรือนของ ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ประชาชน ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๕๘ โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ าล าห้วย เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างท านบก้ันน้ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

คุต หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต ได้รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

๕๙ โครงการขุดลอกล าห้วยคุต  หมู่ท่ี  ๖ เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ  ขุดลอก  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

หน้า ๗๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๐ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  หมู่ท่ี  ๖  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ติดต้ังเสียงตามสาย  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - ประชาชนหมู่ท่ี  ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวน ข้อมูลข่าวสารให้ รายละเอียดตามแบบ ๖ ได้รับรู้ ข่าวสารทางราชการ

ประชาชนได้รับรู้ แปลนท่ี อบต.ท่าหลวง ข่าวสารทาง อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง ก าหนดและเอกสาร ราชการมากข้ึน

ตาม ปร.๔ และ ปร.๕

๖๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖ บ้านแก้งอะฮวน มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๖ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวน ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึน

๖๒ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยคุต เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๖  บ้านแก้งอะฮวน การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต (งบ อบต.หรือ รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(บ้านเลิงนกท่า - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๙๗๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ถนน คสล. ๑๕๐,๐๐๐  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๗  บ้านเลิกนกทา ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายเลิงนกทา ๕) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๖ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้าง  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๗ บ้านเลิงนกทา ขังของน้ า ไม่ให้ไหลเข้า ระบบระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

บ้านเรือนของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๖๗ ฝายแม้ว  หมู่ท่ี  ๗  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน สร้างฝายแม้ว  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีจ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ด้านการเกษตรในช่วง ตามแบบแปลน อบต. ฝายแม้ว อุปโภค บริโภคและ

ฤดูแล้ง ก าหนด ท่ีงานใช้ได้ เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

หน้า ๗๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๘ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกทา ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร   เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

หมู่ท่ี  ๗  มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี ๗ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

(สายไปนาพ่อประสิทธ์ิ คูณมี) ครบทุกครัวเรือน (สายไปนา ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

พ่อประสิทธ์ิ คูณมี) เพ่ิมมากข้ึน

๗๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง    เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายหนองสะโน ๕) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๗๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๗๖๕  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า   เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้างระบบระบายน้ า  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ระยะทาง  ไม่เกิดการท่วมขัง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ขังของน้ า ไม่ให้ไหล ยาว ๑๐๐ เมตร ของน้ าภายใน

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน เข้าบ้านเรือนของ ตามแบบแปลน อบต. หมู่บ้านและมีการ

ประชาชน ก าหนด ระบายน้ าสู่พ้ืนท่ีลุ่ม

ได้อย่างรวดเร็ว

๗๓ โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง   เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายไหล่ทาง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ ตามสภาพพ้ืนท่ี ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - วัดป่า) คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๑.๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย ยาว  ๗๖๕  เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๗๔ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.   เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายบ้านหนองสะโน - อบต.ท่าหลวง) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓๙๙  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๗๕ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล.  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายหนองสะโน ๒) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๓๑.๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๗

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๖ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายหนองสะโน ๑) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๗๗ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพ่ือให้ประชาชนมี  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  ประชาชนมีระบบ กองช่าง

บ ารุงรักษา/ขยายเขตระบบประปา  ระบบประปาหมู่บ้านใช้ ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ ครัวเรือน ประปาหมู่บ้านใช้

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน ในพ้ืนท่ีและใช้งานอย่าง ขยายเขตระบบประปา มีน้ าใช้ ในพ้ืนท่ีและใช้งาน

มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ

๗๘ โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหอกระจาย  -  - ๔๐,๐๐๐  -  - จ านวนหอกระจาย  - ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารให้ ข่าว รายละเอียดตาม ข่าวและเสียงตาม ข่าวสารทางราชการ

หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองสะโน ประชาชนได้รับรู้ แบบแปลนท่ี สายท่ีใช้งานได้ อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง อบต.ท่าหลวง

ก าหนดและเอกสาร

ตามปร.๔ และ ปร.๕

หน้า ๗๘

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๙ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม  เพ่ือให้ศาลาประชาคมมี  ต่อเติมศาลา  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ มีสถานท่ีเหมาะ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘ บ้านหนองสะโน พ้ืนท่ีกว้างข้ึน ประชาคม  หมู่ท่ี  ๘ รับความสะดวก ส าหรับจัดกิจกรรม

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใน ตามแบบแปลน อบต. สบายในการ ต่างๆ ในหมู่บ้าน 

การจัดกิจกรรม ก าหนด จัดกิจกรรม และได้มาตรฐาน

ของชุมชน

๘๐ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือกาหนดเขตชุมชน ก่อสร้างซุ้มประตู  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ก าหนดเขตชุมชน สามารถกาหนดเขต กองช่าง

หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองสะโน และสะดวกต่อ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๘ มีความชัดเจน ชุมชนและสะดวกต่อ

นักท่องเท่ียวและ ตามแบบแปลน อบต. นักท่องเท่ียวและผู้ใช้

ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ก าหนด เส้นทางมีความเป็น

มีความเป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย

เรียบร้อย

๘๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (หินคลุก)  เพ่ือให้ประชาชนมี จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนประชาชน   ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ ถนนส าหรับใช้ในการ (หินคลุก) ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

คมนาคมได้อย่าง ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๗๙

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๒ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล.  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายหนองสะโน ๓) คมนาคมได้อย่าง อบต.ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน คสล. ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี ๘  บ้านหนองสะโน ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(สายหนองสะโน ๕) คมนาคมได้อย่าง อบต.ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๙  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐  เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

บ้านแก้งอะฮวนใต้ คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๙๕ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(ซอย ๕) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๘๐

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน   เพ่ือให้ประชาชนมี ถนนลูกรัง  -  -  - ๕๐,๐๐๐  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๓.๕๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

(สายเหนือลานมัน) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๐๐ เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย๐.๑๐.เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านแก้งอะฮวนใต้ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอย ๒) คมนาคมได้อย่าง ยาว ๒๓๗ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  ๙    เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - ๘๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน  ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

สายทางแยกทางหลวง อบ,๔๐๖๔ - คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓,๒๘๐.๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

ภูเมย สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

หน้า ๘๑

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ท่ี  ๙  เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - ๘๐,๐๐๐  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวกในการ

สายหมู่ ๙ ซอย ๔ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๓๐๐  เมตร ท่ีสะดวกรวดเร็ว สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพ่ิมมากข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๘๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล. ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๙ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

บ้านแก้งอะฮวนใต้ คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๓.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(ซอย ๑) สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๙๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๙ ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

บ้านแก้งอะฮวนใต้ คมนาคมได้อย่าง อบต.ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(ซอย ๔) สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๙๑ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  -  - ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ จ านวนถนน  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้  ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๖.๐๐  เมตร ท่ีได้รับ ความสะดวก อบต.ท่าหลวง

สายทางแยกทางหลวง อบ,๔๐๖๔ - คมนาคมได้อย่าง ยาว ๑,๑๐๐  เมตร  การก่อสร้าง ในการสัญจรและ อบจ.อุบลฯ

บ้านนกเขียน สะดวกและปลอดภัย หนา  ๐.๑๕  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน การขนส่งพืชผล

เพ่ิมข้ึน ทางการเกษตร

หน้า ๘๒

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการท่วม ก่อสร้าง  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ไม่เกิดการท่วมขังของ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  ขังของน้ า ไม่ให้ไหลเข้า ระบบระบายน้ า จ านวนครัวเรือน น้ าภายในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ บ้านเรือนของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร มีน้ าท่วมขัง ลดลง และมีการระบายน้ า

ตามแบบแปลน อบต. สู่พ้ืนท่ีลุ่มได้

ก าหนด อย่างรวดเร็ว

๙๓ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  -  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ล าห้วยค าบักโกก  การอุปโภค บริโภคและ ห้วยค าบักโกก ประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. เพ่ือการเกษตร

ก าหนด ตลอดปี

๙๔ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยคุต เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนได้ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต (งบ อบต.หรือ รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

๙๕ โครงการก่อสร้างท านบก้ันน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ ก่อสร้างท านบก้ันน้ า  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ล าห้วยคุต หมู่ท่ี ๙ บ้านแก้งอะฮวนใต้ การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต ได้รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร

ตลอดปี

หน้า ๘๓

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือกาหนดเขตชุมชน ก่อสร้างซุ้มประตู  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ก าหนดเขตชุมชน สามารถกาหนดเขต กองช่าง

หมู่ท่ี  ๙  บ้านแก้งอะฮวนใต้ และสะดวกต่อ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๙ มีความชัดเจน ชุมชนและสะดวกต่อ

นักท่องเท่ียวและผู้ใช้ ตามแบบแปลน อบต. นักท่องเท่ียวและผู้ใช้

เส้นทางสัญจรมีความ ก าหนด เส้นทางมีความเป็น

เป็นระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย

๙๗ โครงการขุดลอกล าห้วยคุต  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือ  ขุดลอก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้ การอุปโภค บริโภคและ ล าห้วยคุต (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ (งบ อบต.หรือ ได้รับประโยชน์ อุปโภค บริโภคและ

เพ่ือการเกษตร ตามแบบแปลน อบต. ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุน เพ่ือการเกษตร

ก าหนด จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) จากหน่วยงานอ่ืน) ตลอดปี

๙๘ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้ มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๙ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวนใต้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

เพ่ิมมากข้ึน

๙๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่ท่ี  ๙ เพ่ือให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรสูง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐  - จ านวนครัวเรือน ประชาชน กองช่าง

บ้านแก้งอะฮวนใต้  (สายไปถ้าย่าแบ๋) มีไฟฟ้าใช้ หมู่ท่ี  ๙ ท่ีมีไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบ

ครบทุกครัวเรือน บ้านแก้งอะฮวนใต้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือน

(สายไปถ้าย่าแบ๋) เพ่ิมมากข้ึน

หน้า ๘๔

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๐ โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุง/   เพ่ือเพ่ิมความสะดวก ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ  ปลอดภัยในชีวิตและ รายทางสาธารณะ  ท่ีมีไฟฟ้าใช้ ความปลอดภัย

หมู่ท่ี  ๑ - ๙  และภายใน อบต. ทรัพย์สินแก่ประชาชน หมู่ท่ี  ๑ - ๙  ตลอดปี ในชีวิต

และภายใน อบต. เพ่ิมมากข้ึน และทรัพย์สิน

๑๐๑ โครงการซ่อมบ ารุงรักษาถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมี เกรดถนน  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ตามระยะเวลาภายในต าบล ถนนส าหรับใช้ในการ ตามแบบแปลน อบต. ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวก อบต.ท่าหลวง

คมนาคมได้อย่าง ก าหนด ท่ีได้มาตรฐาน ในการสัญจรและ

สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมข้ึน การขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร

๑๐๒ โครงการจัดท าป้ายบอกแนวเขตชุมชน เพ่ือบอกแนวเขตพ้ืน ท าป้ายบอกแนวเขต  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ก าหนดเขต มีป้ายบอกแนวเขต กองช่าง

และป้ายซอย รับผิดชอบ และป้ายซอย ชุมชน สะดวกต่อผู้ใช้

ตามแบบแปลน อบต.  มีความชัดเจน เส้นทางมีความเป็น

ก าหนด ระเบียบเรียบร้อย

หน้า ๘๕

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๓ โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีส่ิงยึดเหน่ียว เสาธงสูง ๘ เมตร  ๑๕,๐๐๐ - - -  - ประชาชน ทําให้สถานท่ี กองช่าง

เด็กเล็กตําบลท่าหลวง จิตใจและเป็น  - ฐาน ค.ส.ล. ร้อยละ ๑๐๐ ราชการมีความเป็น

สัญญลักษณ์สําหรับ ติดต้ังเสาธง  ได้แสดงออก เอกลักษณ์

สถานท่ีราชการ แป๊บเหล็กอาบสังกะสี ถึงความจงรัก น่าเล่ือมใส

 - เส้นผ่าศูนย์กลาง ภักดี

๓" - ๒" 

  - ทาสี พร้อมธงชาติ 

ตามแบบแปลน

อบต.ท่าหลวงกําหนด

๑๐๔ โครงการเทลาน คสล. ศูนย์พัฒนา  เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการ ลาน คสล. ๑๕๐,๐๐๐  - - -  - นักเรียน  นักเรียน/ผู้ปกครอง กองช่าง

เด็กเล็กตําบลท่าหลวง จัดกิจกรรมได้ หนา ๐.๑๐ เมตร มีความสะดวก มีความสะดวก

หลากหลาย/ พ้ืนท่ีเทไม่น้อยกว่า สบายในการใช้ สบายในการใช้

เพ่ือให้การจราจร ๑๒๕.๔๔ ตารางเมตร พ้ืนท่ีมากข้ึน พ้ืนท่ีมากข้ึน

ภายในโรงเรียน

เกิดความคล่องตัว

หน้า ๘๖

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๕ โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัว คสล. ๑๘๐,๐๐๐  -  -  -  - มีร้ัวท่ี  เด็กเล็กมีความ กองช่าง

ตําบลท่าหลวง ของเด็กและมีร้ัว สูง  ๑.๕๐ เมตร ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว  ๒๐๐  เมตร และภูมิทัศน์

สวยงาม

๑๐๖ โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัว คสล.  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีร้ัวท่ี  เด็กเล็กมีความ กองช่าง

ก่อนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ ของเด็กและมีร้ัว สูง  ๑.๕๐ เมตร ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว  ๒๐๐  เมตร และภูมิทัศน์

สวยงาม

๑๐๗ โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์อบรมเด็ก เพ่ือความปลอดภัย ก่อสร้างร้ัว คสล.  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีร้ัวท่ี  เด็กเล็กมีความ กองช่าง

ก่อนเกณฑ์วัดบ้านเทวัญ ของเด็กและมีร้ัว สูง  ๑.๕๐ เมตร ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ท่ีได้มาตรฐาน ยาว  ๒๐๐  เมตร และภูมิทัศน์

สวยงาม

๑๐๘ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือศูนย์พัฒนา ต่อเติมศูนย์เด็ก  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความปลอดภัย ความมีมาตรฐาน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กภายในตําบล บ้านแก้งอะฮวนใต้ ของเด็ก การศึกษา

บ้านแก้งอะฮวนใต้ ให้น่าอยู่และเหมาะสม

ต่อการเล้ียงดูเด็ก

หน้า ๘๗

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๙ โครงการติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย์ เพ่ือให้อาคารศูนย์ ติดต้ังมุ้งลวดอาคาร  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีมาตรฐานในการ   เด็กเล็กในความ กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าหลวง พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็กเพ่ิมข้ึน รับผิดชอบของ

ได้มาตรฐานในการ ตําบล ท่าหลวง  ตําบลท่าหลวง  

ดูแลเด็ก ตามแบบแปลน อบต. ได้รับการดูแล

กําหนด ท่ีเหมาะสม

๑๑๐ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือสร้างความปลอดภัย ต่อเติมศูนย์เด็ก  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์เด็กบ้านเทวัญ ให้กับนักเรียนแล บ้านเทวัญ ท่ีดําาเนินการ สภาพสมบูรณ์

ะทรัพย์สินของทาง ตามแบบแปลน อบต. นักเรียนและ

ราชการ กําหนด ทรัพย์สินของทาง

ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

๑๑๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก ศูนย์เด็กวัดหนองบัว  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน เด็กเล็กมี กองช่าง

สร้างปัญญา ได้ออกก าลังกายเป็น ศูนย์เด็ก ท่ีได้รับการส่ง พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

ไปตามพัฒนาการ บ้านแก้งอะฮวนใต้ เสริมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย

ของเด็ก ศูนย์เด็กวัดเทวัญ

หน้า ๘๘

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๒ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เพ่ือสร้างความ ต่อเติมศูนย์เด็ก  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีอาคาร มีอาคารท่ีอยู่ใน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลท่าหลวง ปลอดภัยให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก ท่ีดําาเนินการ สภาพสมบูรณ์

นักเรียนและทรัพย์สิน ตําบลท่าหลวง นักเรียนและ

ของทางราชการ ตามแบบแปลน อบต. ทรัพย์สินของทาง

กําหนด ราชการได้รับ

ความปลอดภัย

๑๑๓ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้เด็กนักเรียน ก่อสร้างอาคารเอนก  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของศูนย์ เด็กมีสถานท่ี กองช่าง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสถานท่ีท ากิจกรรม ประสงค์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ ท ากิจกรรมและ

พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ มาตรฐาน ส่งเสริมการแสดง

แปลน อบต.ก าหนด ออกของเด็ก

๑๑๔ โครงการก่อสร้างห้องน้ าครู เพ่ือให้บริการส าหรับ ก่อสร้างห้องน้ าครู  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ห้องน้ าท่ีสะอาด มีห้องน้ าท่ีสะอาด กองช่าง

ผู้ปกครองและแขกผู้มา ตามแบบแปลน อบต. และเพียงพอ และเพียงพอ

เยือนและอ านวยความ กําหนด ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขลักษณะ

สะดวกให้กับครู

หน้า ๘๙

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๕ โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้าง เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซม  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ท่ีอยู่ผู้ยากไร้ ได้รับ กองช่าง

ท่ีอยู่ให้ผู้ยากไร้ ผู้ท่ียากไร้ มีท่ีอยู่อาศัย /สร้างท่ีอยู่ให้ผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ท่ีดี

แบบม่ันคง 

และปลอดภัย

๑๑๖ โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ท่ีอยู่ผู้ยากไร้ ได้รับ กองช่าง

เถิดไท้ องค์ราชัน ราชินี ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ผู้คนพิการหรือ การสงเคราะห์ท่ีดี

ผู้พิการหรือผู้ยากจน ผู้ยากจน ต าบลท่าหลวง

ต าบลท่าหลวง

๑๑๗ โครงการก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจ  เพ่ือให้มีสถานท่ีดูแล  ก่อสร้างป้อมยาม  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  ประชาชนได้ กองช่าง

บริการประชาชนต าบลท่าหลวง ความปลอดภัย ตามแบบแปลน อบต. ประชาชน รับบริการในช่วง

ก าหนด ได้รับบริการ เทศกาลและ

และได้มาตรฐาน

หน้า ๙๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีอาคารท่ีเหมาะสม ปรับปรุง/ซ่อมแซม  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ให้มีอาคาร ให้มีอาคาร กองช่าง

อาคารเก็บของ กับการเก็บข้าวของ อาคารเก็บของ ท่ีเหมาะสมกับ ท่ีเหมาะสมกับ

เคร่ืองใช้ท่ีเหมาะสม ตามแบบแปลน อบต การเก็บข้าวของ การเก็บข้าวของ

.ก าหนด เคร่ืองใช้ เคร่ืองใช้

ท่ีเหมาะสม ท่ีเหมาะสม

๑๑๙ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มีพ้ืนท่ีส าหรับ ตามแบบแปลน อบต.  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ อบต.ท่าหลวง มีพ้ืนท่ีส าหรับ กองช่าง

ส านักงาน อบต.ท่าหลวง เก็บเอกสาร, พัสดุ ก าหนด มีพ้ืนท่ีจัดเก็บ เก็บเอกสาร

พร้อมสุขภัณฑ์  ครุภัณฑ์และ เอกสารและใช้ และใช้

ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ประโยชน์อ่ืนๆ ประโยชน์อ่ืนๆ

หน้า ๙๑

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๐ โครงการก่อสร้างเสาธงท่ีท าการ เพ่ือให้มีส่ิงยึดเหน่ียว เสาธงสูง ๑๒ เมตร ๕๐,๐๐๐ -  - - - ประชาชน ท าให้สถานท่ี กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จิตใจและเป็น  - ฐาน ค.ส.ล. ติดต้ัง ร้อยละ ๑๐๐ ราชการมีความเป็น

สัญญลักษณ์ส าหรับ เสาธงแป็บเหล็กอาบ ได้แสดงออก เอกลักษณ์

สถานท่ีราชการ สังกะสี   ถึงความจงรัก น่าเล่ือมใส

 - เส้นผ่าศูนย์กลาง ภักดี

ช่วงล่าง  ช่วงกลาง

 ช่วงบน 

ขนาด ๖" - ๕" - ๔"  

 - หัวเสา เป็นหัวเม็ด 

ไม้สักหรือใช้แผ่นเหล็ก

ปิดหัวกันน้ าเข้า  

 - ติดต้ังสายล่อฟ้า ทาสี 

พร้อมธงชาติ 

ตามแบบแปลน

อบต.ท่าหลวงก าหนด

หน้า ๙๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ , เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

ทุพพลภาพ ให้บริการ คนพิการ  ,ทุพพลภาพ ความพึงพอใจ ให้บริการ ประชาชน

ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ตามแบบแปลน ในการให้บริการ อย่างเพียงพอ

อย่างเหมาะสมและ อบต.ก าหนด

เพียงพอ

๑๒๒ โครงการก่อสร้างทางลาดส าหรับ เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ก่อสร้างทางลาด  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

คนพิการ,ทุพพลภาพ ให้บริการ คนพิการ  ส าหรับคนพิการ ความพึงพอใจ ให้บริการ ประชาชน

ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ,ทุพพลภาพ ในการให้บริการ อย่างเพียงพอ

อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ

๑๒๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬา เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีได้รับการ สภาพภูมิทัศน์ได้รับ กองช่าง

โรงเรียนบ้านท่าหลวง ให้สวยงานและใช้เป็น สนามกีฬา ปรับปรุงให้ดีข้ึน การปรับปรุงให้

สถานท่ีออกก าลังกาย โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ านวน ๑ แห่ง ดีข้ึน เป็นสถานท่ี

และแข่งกีฬาในต าบล ออกก าลังกายและ

แข่งกีฬาในต าบล

หน้า ๙๓

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๔ โครงการปรับปรุงภายในอาคาร เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการ ปรับปรุงภายในอาคาร  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส านักงาน อบต.ท่าหลวง รองรับประชาชนต่อ ส านักงาน  ผู้มาติดต่อราชการ ความสะดวก

การเข้ารับบริการและ อบต.ท่าหลวง มีความสะดวก ในการเข้ารับการ

การประสานงานกับ ตามแบบแปลน อบต. สบายมากข้ึน ติดต่อราชการ

บุคลากรและหน่วยงาน ก าหนด

ต่างๆ

๑๒๕ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างโรงจอดรถ  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริหารส่วนต าบลท่าหลวง ความสะดวกสบายใน ท่ีท าการองค์การ ผู้มาติดต่อราชการ ความสะดวก

การติดต่องานราชการ บริหารส่วนต าบล มีความสะดวก ในการเข้ารับการ

ท่าหลวง เพ่ือรองรับ สบายมากข้ึน ติดต่อราชการ

การให้บริการ

ประชาชน

ตามแบบแปลน อบต.

ก าหนด

๑๒๕ โครงการ ๗,๐๕๕,๐๐๐ ๖,๔๔๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๘,๑๑๐,๐๐๐  -  -  -

หน้า ๙๔

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



๓๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๔) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๕๔ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๙๗๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๓๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๔) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๕๔ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๙๗๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร



๓๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง
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สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง
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สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๙๗๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร



๓๙ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล.  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  ๕  บ้านเทวัญ ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง  ๔.๐๐ เมตร รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

(ซอยเทวัญ ๔) คมนาคมได้อย่าง ยาว  ๔๕๔ เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

สะดวกและปลอดภัย หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร

๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต   เพ่ือให้ประชาชนมี  ถนน คสล./  -  - ๖๐๐,๐๐๐  -  - จ านวนถนนท่ีได้  ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนลาดยาง รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

หมู่ท่ี  ๗  บ้านเลิงนกา คมนาคมได้อย่าง กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน สัญจรและการขนส่ง

(สายบ้านหนองบัว - บ้านเลิงนกทา) สะดวกและปลอดภัย ยาว ๙๗๐ เมตร เพ่ิมข้ึน พืชผลทางการเกษตร
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