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แบบ ผ.01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 เพิ่มประสิทธภิาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พฒันาเศรษฐกิจ  การบรหิารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเตตเศรษฐกิจสระแก้ว 
ต. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท.ในเตตจังหวดัสระแก้ว ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตอง
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก (เสนอโดยหมูท่ี่ ๑)  
พิกัด : 

เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  1  หน้า
บ้าน อส. เล็ก และเพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกส าหรับ
ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

100,000 

 
- - - - ประชาชนร้อย

ละ ๘๐ ภูมิใจ
ในชุมชนของ
ตนเอง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และภูมิใจใน
ชุมชนของ
ตนเอง 

กองช่าง 

2 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อถนนทางหลวง
(เสนอโดยหมูท่ี่ ๑)  
พิกัด : 

-เพื่อเชื่อมต่อกับ
ถนนลาดยาง 
-เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 

จ านวน  1  แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ภูมิใจ
ในชุมชนของ
ตนเอง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และภูมิใจใน
ชุมชนของ
ตนเอง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา  (เสนอ
โดยหมูท่ี่ ๑)  
พิกัด : 

เพื่อให้ความสะดวกในเรื่อง
ของไฟแสงสว่าง 

ครัวเรือน  5  
ครัวเรือน 

50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ ได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างประปาและ
ขยายเขตประปา( เสนอโดยหมู่ท่ี 
๑)  
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าเพ่ือ
บริโภค อุปโภค น้ าท่ีสะอาด  
ปลอดภัย 

จ านวน  1  แห่ง 
(ตามแบบแปลน 
อบต. ก าหนด) 

4,000,000 - 400000 - - ประชาชนร้อย
ละ  80 ได้มีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนได้มี
น้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
เขต บ้านตาพระยา  
(เสนอโดย หมู่ท่ี 1 พิกัด  : 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

ในเขตหมู่ท่ี 1 บ้านตา
พระยา 

400,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ  80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตอง
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(เสนอโดย หมู่ท่ี  1  ) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์
การเรียนรู้ของเศรษฐกิจ
เพียง 

จ านวน 1 แห่งพื้นท่ี
สาธารณะของบ้านตา
พระยา 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
60 ภูมิใจใน
ชุมชนของตนเอง 

ประชาชนได้มี
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองช่าง 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่พื้นบ้าน (เสนอโดย หมู่ที ่ 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ
และมีทักษะในการเลี้ยงไก่
พื้นบ้านอย่างถูกวิธี 

ประชาชนบ้านตาพระ
ยาจ านวน  15 
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม 

- 20,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายได้เสริม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
(เสนอโดย หมู่ท่ี  1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบแปลน อบต.
ก าหนด) 

- 400,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
100 ได้รับรู้
ข่าวสารทาง
ราชการ 

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลองแผง 
(เสนอโดยหมู่ท่ี  1)  
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใน
การท าเกษตรและใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบแปลน อบต.
ก าหนด) 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด: 

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใน
การสัญจรเพื่อล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

บ้านตาพระยา (ตาม
แบบแปลน อบต.
ก านด) 

- 400,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
60 ได้ความ
ความสะดวกใน
การใช้งาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างประปา หมู่ท่ี 1 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 1 มี
ประปาใช้เป็นของตนเอง 

ประชาชน 126 
ครัวเรือน 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ า 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

3 
 

แบบ ผ.01 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
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11 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมู่ท่ี 1 
(เสนอโดย หมู่ท่ี  1  ) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 

- - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ไฟฟูา
อย่างพอเพียง 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่าง (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชน 126 
ครัวเรือน ได้รับความ
ปลอดภัยจากการมีแสงสว่าง
ตามข้างทาง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 
ทุกครัวเรือน 

- - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีไฟฟูาส่อง
แสงสว่างตามข้าง
ทาง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป
ตามข้างทาง 

กองช่าง 

13 โครงการสร้างสะพานบล็อกคอน
เวิลด์ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ระหว่างข้างคลองแผงได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1  บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 
ทุกครัวเรือน 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนได้รับ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าใน
สระสาธารณะ 

ขุดลอกสระสาธารณะ หมู่
ท่ี 1 ต าบลตาพระยา 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นางสุดใจ – นายน้อย 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากสะพานบล๊อกคอนเวิลด์ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 
 
 
 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 
 
 
 
 

กองช่าง 
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17 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร (เสนอโดย หมู่ท่ี  1 ) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ไฟฟูา
อย่างพอเพียง 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
ตลอดท้ังปี 

จัดท าฝายชะลอน้ า  - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีน้ าใช้และ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 

- - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีอาชีพเสริม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและ
มีอาชีพท าใน
ยามว่างจาก
การท าเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง 

- - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีถนนเพื่อ
การเกษตรที่
สะดวกสบาย 

ประชาชนได้มี
ถนนเพื่อ
การเกษตร
สัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง 
ตชด.เก่า – ถนนด า (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน 1 เส้น 

- - - 700,00 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝายนานายไตร 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด ; 

เพื่อให้มีการกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

จัดสร้างฝาย จ านวน 1 
แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีน้ าใช้และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
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หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

23 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
(เสนอโดย หมู่ท่ี  1 ) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีท่อ
ระบายน้ า 

ประชาชนในหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตาพระยา ต าบลตาพระยา 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีท่อ
ระบายน้ าอย่าง
มีมาตรฐาน 

ประชาชนได้มี
ท่อระบายน้ า
อย่างมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

24 โครงการตรวจสอบเขตกันท่ี
สาธารณะ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันไม่ให้มีการบุกรุก
สถานท่ีสาธารณะ 

สวนสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
ต าบลตาพระยา 

- - - 300,000 - ประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้มี
สวนสาธารณะ
ท่ีสมบูรณ์ 

ประชาชน มี
สวนสาธารณะ
ท่ีสมบูรณ์ 

กองช่าง 

25 โครงการสืบสานขนมธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน (เสนอโดย หมู่ท่ี  
1 ) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ประเพณีในวันส าคัญต่าง 
ๆ ท่ีก าหนด 

- - - - 300,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 ได้สืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรม
ต่อไป 

ประชาชน ใน
หมู่บ้านได้มีการ
สืบทอดรักษา 
ประเพณี
วัฒนธรรม  

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ 
(เสนอโดย หมู่ท่ี  1 ) 
พิกัด : 

เพื่อขุดลอกคลอง ให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ - - - - 500,000 ประชาชนร้อย 
80 ได้มีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในยาม
จ าเป็น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มี
แหล่งน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
และน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกหนองมาดปอ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 1) 
พิกัด : 

เพื่อขุดลอกคลอง ให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ตลอดปี 

ขุดลอกหนองมาดปอ - - - - 300,000 ประชาชนร้อย 
80 ได้มีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในยาม
จ าเป็น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มี
แหล่งน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
และน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นายสมเกียรติ – บ้านนางส าราญ
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  2) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีการสัญจรได้สะดวก
และสบายปลอดภัย 

กว้าง 4*280 ม.หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทาง 
50 ซม.2 ข้างทางท่อ 1 
จุดขนาดท่อ 40*100 ม.
จุดละ 8 ท่อน 

650,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผู้ช่วยสมพงษ์ – นางเสงี่ยม 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2)  
พิกัด : 

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กว้าง 4*520 ม.วางท่อ 
1 จุด ขนาด 4*100 
จ านวน 8 ท่อน 

1,200,0
00 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างสนามฟุต                
ซอลพร้อมโดม(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
2)  
พิกัด : 

เพื่อให้เยาวชนมีท่ีออกก าลัง
กายและห่างไกลยาเสพติด 

สนามฟุตซอลตามแบบ
มาตรฐาน พร้อมโดม 

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีออกก าลัง
กาย 

เยาวชนมีท่ีออก
ก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2)  
พิกัด : 

เพื่อให้ในหมู่บ้านมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีเพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบมาตรฐานใน
พื้นท่ี  1  ไร่ 

2,000,0
00 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
100 มีท่ีให้
ลูกหลานได้รับ
ความรู้ 

ประชาชนมีท่ีให้
ความรู้กับลูกหลาน
ในหมู่บ้าน 

กรมส่งเสริม, 
กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  2) 
พิกัด : 

เพื่อให้ครอบครัวท่ีขยายได้มี
ไฟฟูาใช้เพียงพอและท่ัวถึง 

เพิ่มเสาจ านวน  15 ต้น 
(ตามแบบแปลน ไฟฟูา) 

300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
100 มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ในหมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าให้
สามารถระบายน้ าได้ดีไม่
ท้วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาด 0.5*300 ม.ลึก 
0.50 ม. 

- 300,000 - - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
80 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ท้วมขัง 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตโคมไฟฟูา
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ต่อความต้องและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน  7  จุด - 50,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีไฟฟูาแสง
สว่างใช้ 
 

ประชาชนมีไฟฟูาแสง
สว่างเพียงพอและ
ปลอดภัยในชวีิต 

กองช่าง 
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35 โครงการรางระบายตะแกรง
เหล็กบ้านนายลออ – นางหวล
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าให้
สามารถระบายน้ าได้ดีไม่
ท้วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาด 0.50*80 ม. ลึก 
0.50 ม. 

- 50,000 - - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
80 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ท้วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อม
ลูกรังสายปางลาง – เชื่อมบ่อน้ า
ใส(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

จะได้มีถนนมาตรฐานสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 6*100 ม.วางท่อ 
2 จุด จุดละ 1 ท่อ 
30*100 จ านวน 8 ท่อน 
จุดท่ี 2 80*100 10 
ท่อน วางคู่ 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

37 โครงการรางระบายน้ าตะแกรง
เหล็กบ้านนายแฉล้ม –ฝายน้ าล้น
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าให้
สามารถระบายน้ าได้ดีไม่
ท้วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาด 3.50*300 ม. ลึก 
0.50 ม. 

- 200,000 - - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
80 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ท้วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายปางลาง – บ้านห้วย
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใน
การสัญจรท่ีปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ขนาด 6*3,00 ม.(ตาม
แบบมาตรฐาน) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการขุดลอกคลองแผง 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ าได้
ตลอดปี 

กว้าง 10 *900 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีน้ าใช้
ตลอดปี 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกคลองสระ
ประปา (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ าได้
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองประประปา - - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีน้ าใช้
ตลอดปี 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปี 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายสังวาล – นางละ (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 2) 

เพื่อให้มีถนนไว้สัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กว้าง 4*370 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีถนน คสล.
ที่มีมาตรฐาน 

ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างปลอดภัย
และสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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42 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มี
สถานท่ีเล่นกีฬา 

ถมดินอัดแน่น ปรับพื้นท่ี
เกลี่ยด้วยรถแทรกเตอร์ 

- - 300,000 - - ประชาชน ร้อยละ 80 ได้
มีสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐาน 

ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายปางลาง – บ้านห้วย 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่างสะดวก  

กว้าง 8 * 2800 เมตร - - 500,000 - - ประชาชนร้อย ละ 80 ได้
มีถนนไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ประชาชนได้มีถนน
ไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการถนนดินเสริมลูกรังสาย
ยายอาน – นางทองสุข (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อสัญจรล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 6*1300 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนร้อย ละ 80 ได้
มีถนนไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ประชาชนได้มีถนน
ไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
นายณัฐพงษ์ – นางเหล่า 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่างสะดวก 

กว้าง 4*300 เมตร วาง
ท่อ 1 จุด 40*100 เมตร 
จุดละ 8 ท่อน พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 

- - - 700,000 - ประชาชนร้อย ละ 80 ได้
มีถนนไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ประชาชนได้มีถนน
ไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสอร้างถนน คสล.
สายนายส าฤทธิ์ – หนองเวียน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด :  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาอย่างสะดวก 

กว้าง 4*200 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง- 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย ละ 80 ได้
มีถนนไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

ประชาชนได้มีถนน
ไว้สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มความสว่างและ
ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

ขยายเสาไฟเพ่ิม 10 ต้น - - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ได้มี
แสงสว่างอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมสะพานบล๊อค
คอนเวิลด์หน้าบ้านนายสมเกียรติ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

ซ่อมแซมสะพานบล๊อก
คอนเวิลด์ จ านวน 1 แห่ง 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ได้มี
สะพานบล๊อกคอนเวิลด์ท่ี
มีความเข็มแข็งและมี
มาตรฐาน 

ประชาชนได้มี
สะพานบล๊อกคอน
เวิลด์ท่ีมีความเข็ม
แข็งและมีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

49 โครงการสนามฟุตซอลพร้อมโดม 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
สนามเล่นกีฬา  

ก่อสร้างสนามฟุตซอล   
พร้อมโดม  

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี

ประชาชนและ
เยาวชนมีสนามกีฬา

กองช่าง 
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พิกัด : สนามกีฬาไว้
ออกก าลังกายท่ี
มีมาตรฐาน 

ท่ีมีมาตรฐาน และ
ความเข้มแข็ง 

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
2) 
พิกัด : 

เพื่อให้หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า ไม่ให้น้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.50 ยาว 500 
เมตร  

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี
ทางรางระบาย
น้ าในชุมชน 

ประชาชนได้มีทาง
รางระบายน้ าใน
ชุมชน 

กองช่าง 

51 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
จ านวน 7 จุด 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความรู้สึกปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.นาย
สมเกียรติ – ทิศเหนือ (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4*280 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน 
คสล.ท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการจัดซ้ือพันธุ์ข้าวมะลิ 
105 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มมาตรฐานพันธ์ข้าว
ให้แก่เกษตรกร ให้เมล็ดพันธุ์
ข้าวท่ีดี และมีมาตรฐาน 

จัดซ้ือพันธุ์ข้าวมะลิ 105 
จ านวน 400 ถุง ๆละ 25 
กิโลกรัม 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีเมล็ด
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

ประชาชนได้มีเมล็ด
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายสมพงษ์ – สายบ้านห้วย 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4*150 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน 
คสล.ท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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หลัก 
55 โครงการก่อสร้างสถานีอนามัย

(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 
 

เพื่อประชาชนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ทันท่วงท่ี 

ก่อสร้างสถานีอนามัย
จ านวน  1 แห่ง ตามแบบ
มาตรฐาน 

3,000,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
การ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้
ทันท่วงที 

ประชาชนได้รับ
การ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นทันท่วงที 

อบจ.สระแก้ว,
จังหวัดสระแก้ว 

56 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียง
ขนาด 1,500 วัตต์เต็ม  
พร้อมลายล าโพงฮอล 4  
ยูนิก 1 เดือย 6 ตัว ไม
พร้อมสาย 4 ตัว สายฮอล 
2*1.5  ยาว 1,000 ม. 
DVD 1 เครื่อง 

400,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 100 ได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็วและท่ัวถึง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทุก
สายในหมู่บ้านตะโก (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 3 )  
พิกัด  : 

เพื่อประชาชนได้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยในช ีวิต
และทรัพยส์ิน 

กว้าง 4*1,000 ม. หนา 
0.15 ม. เทลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร 

2,300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

58 โครางการก่อสร้างรางระบายน้ า
ทุกสายในหมู่บ้านตะโก(น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี  3) 
พิกัด : 

เพื่อระน้ าเสียไม่ให้ท่วมขังท่ี
อยู่อาศัย 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.30 เมตร เท คสล. 
เสริมเฉลี่ยข้างละ 0.30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 - - - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อย
ละ 80 

สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกไม่
อุดตันและไม่ท้วม
ขัง 

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
59 โครงการขุดลอกคันดินหนองน้ า

หนองกก (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  3) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร  เลี้ยงสัตว์ 
และระบบประปาหมู่บ้าน  

ขุดลอกคันดินกลางหนอง
น้ าออกปรับแต่งถนนรอบ
หนองน้ า เกรดบดอัดแน่น 
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 1.00*1.00 ม.ยาว 
15 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ า
ใช้ท า
การเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ ผลิด
ระบบ
น้ าประปา
หมู่บ้านตลอดปี 

อบจ.สระแก้ว 

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรทุกสายในเขตหมู่บ้าน
ตะโก (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กว้าง 5 *3,000 ม.              
เทลูกรังหนา 0.15 ม. ทุก
สาย 

1,000,0
00 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านตะโก (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีถนนลูกรัง
มีคุณภาพมาตรฐานใช้สัญจร 

กว้าง 6*500 เมตร            
เทลูกรังหนา 0.15 ม. 

- 216,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

62 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะรอบ
หนองมะโรง (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้รับแสง
สว่างอย่างทั่วถึง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขต ความยาว 
1,500 ม. ติดต้ังโคม
ไฟฟูา จ านวน 15 ดวง 

- 50,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
แสงสว่างอย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงว่างอย่าง
ท่ัวถึง มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63. โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
ผลิตน้ าประปา (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค ระบบประปา
หมู่บ้านตลอดปี 

ขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดท้ังปี 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

64 โครงการปรับแต่งสวนสาธารณะ
ประโยชน์รอบหนองมะโรง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย  พักผ่อน 
ท่องเท่ียว เพื่อสุขภาพจิต
ท่ีดีมีสุขภาพแข็งแรง 
 

ปรับแต่งสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานท่ี
ออกก าลังกายและพักผ่อน 

- 300,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
สวนสาธารณะ
ในการพักผ่อน
และออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมีท่ี
ท่องเท่ียว 
พักผ่อน มี
สุขภาพจิตท่ีดี มี
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

65 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าเติม
เต็มสระประปาหมู่บ้าน (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อผันน้ าจากคลองไผ่มา
เติมเต็มสระประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภคตลอดปี 

กว้าง 4*800 ม. ลึกเฉลี่ย 1-1.50 ม. 
วางท่อ 80*80 ม. 8 ท่อน จ านวน 2 
จุด วางท่อ 80*80 ม. 12 ท่อน จ านวน 
2 จุด  

- 200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 ได้มีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภคบริโภค 
ท าการเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถังพักน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าท่ี
สะอาดถูกสุขอนามัย 

กว้าง 5*5 เมตร สูง 3 เมตร หนา 0.3 
เมตร พร้อมต่อท่อเชื่อมระบบประปาเดิม 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้ใช้น้ า
สะอาด 

ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ท่ีสะอาด 

กองช่าง 

67 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 2) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันการก่อ
อาชญากรรมการลักขโมย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 10 จุด 
พร้อมศูนย์ควบคุม 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
และชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคม
ไฟฟูาสาธารณะสายตาพระยา – 
บุรีรัมย์ 

เพื่อประชาชนได้รับแสง
สว่างในการสัญจรไปมา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยาว 200 เมตร ติดต้ังเสาพร้อมโคม
ไฟฟูา จ านวน 10 โคม 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
และชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

15 
 

แบบ ผ.01 

 
 
 

หลัก 
69 โครงการติดต้ังโคมไฟฟูา

สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 3 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้รับแสง
สว่างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จุดท่ี 1 ซอย 5 จ านวน 2 โคม 
จุดท่ี 2 ซุ่มธงเย็น จ านวน 4 โคม 
จุดท่ี 3 จากบ้านนายสอนถึงบ้านนาง
นันทิกานต์ จ านวน 6 โคม 
จุดท่ี 4 หน้าบ้านนางสา จ านวน 1 
โคม 
จุดท่ี 5 หน้าบ้านนายจ าเนียร 
จ านวน 1 โคม 
จุดท่ี 6 หน้าบ้านนายสมพร จ านวน 
1 โคม 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
และชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

70 โครงการขุดลอกคลองเหมืองกุด
เวียนถึงหนองมะโรง (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตร และเพื่อไว้
ใช้อุปโภค บริโภค 

กว้าง 8 *1088 เมตร ลึก 4 เมตร 
ถมดินข้างละ 5 เมตร สูง 1 เมตร  

- - 700,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพียง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรทุกสายในเขต
รับผิดชอบ หมู่ท่ี 3 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้ใช้ถนน
ลูกรังได้สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 4*6000 เมตร หนา 0.10 
เมตร เกรดเรียบ บดอัดแน่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทุก
สายภายในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 3) 

เพื่อประชาชนได้ใช้สัญจร
ไปมาอย่างสะดวกสบาย 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กว้าง 4*1500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางค้างละ 
0.30 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

16 
 

แบบ ผ.01 

 
 

หลัก 
73 โครงการสร้างคัดแยกขยะ

ครัวเรือน (น าเสนอโดย  หมู่ท่ี 
3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีถังคัด
แยกขยะ หมู่บ้าน
ครัวเรือนสะอาดเป็น
ระเบียบ 

ถังคัดแยกขยะขนาด กว้าง 1.00 * 
1.00 เมตร พร้อมตะแกรง 200 ถัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถัง
ขยะไว้คัดแยก
ขยะใน
ครัวเรือน 

ประชาชนมีถัง
ขยะไว้คัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

กองช่าง 

74 โครงการขยายเขตไฟฟูา พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะรอบ
หนองมะโรง (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
และแสงสว่างอย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ยาว 1,500 เมตร  
โคมไฟฟูา 15 จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีแสง
สว่างอย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาชนได้มี
ไฟฟูาแสงสว่าง
รอบหนองมะโรง 

กองช่าง 

75 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง 
ๆ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้ให้ทุก
ครัวเรือน 

สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ วัสดุ    
อุปกรณ์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีอาชีพ
เสริมท าในยาม
ว่าง 

ประชาชนได้ม่ี
อาชีพท าในยาม
ว่าง 

กองช่าง 

76 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีเทศมหาชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าวัดฟังธรรม อนุรักษ์
ประเพณีสืบทอดตลอดไป 

จัดกิจกรรมในวันส าคัญ ในวันเทศ
มหาชาติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
ประเพณีเทศ
มหาชาติ 

ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
ประเพณีเทศ
มหาชาติ 

กองช่าง 

77 โครงการปลูกปุารอบหนอง
มะโรง (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีร่มไม้
พักผ่อน ช่วยอนุรักษ์
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ปลูกต้นไม้จ านวน 400 ต้น รอบ
หนองมะโรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้
ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้
อุดมสมบูรณ์ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
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หลัก 
78 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าใน

เขตรับผิดชอบ หมู่ท่ี 3 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนจะได้น้ าไว้
อุปโภค บริโภค ท า
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
ตลอดปี 

สร้างฝายชะลอนน้ าขนาดกลาง 
จ านวน 3 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค 
บริโภค ท า
การเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ 

ประชาชนได้มีน้ า
ไว้ใช้ และเพื่อท า
การเกษตร อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุก
สายภายในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนลูกรัง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

กว้าง 4*600 เมตร หนา 0.15 
เมตร เกรดเรียบบดอัดแน่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน
ลูกรังสัญจรไป
มาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

80 โครงการเทลาน คสล.ตากพืชผล
ทางการเกษตร (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 25*35 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลูกรังรอบ 0.30 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี
ลานตากไว้เพื่อ
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้มี
ลานตากไว้ตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

81 โครงการขุดลอกแก้มลิงท านบ
ล่าง (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค บริโภค ท า
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
ตลอดท้ังปี 

ขุดลอก 2 ไร่ ลึก 5 เมตร ท าคันดิน
รอบกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
สูง 1.50 เมตร ท าฝายน้ าล้นผ่าน 1 
จุด ท่ีผันน้ า 1 จุด 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มีน้ า
ใช้ และน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ น้ าอุปโภค 
และน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอด
ท้ังปี 

กองช่าง 

82 โครงการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าน้ าจากการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เท่า
ระบบไฟฟูา 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายค่าน้ า
จากการใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ประชาชนได้ลด
ภาระค่าใช้จ่ายค่า
น้ าจากการใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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หลัก 
83 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า

ทุกสายภายในหมู่บ้าน (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ าออกจากที่อยู่
อาศัย สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
วางท่อ 0.30 * 100 เมตร 5 
ท่อน ทางเข้าบ้านทุกครัวเรือน 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีร่องระบายน้ าออก
จากที่อยู่อาศัย 

ประชาชนได้มี
ช่องระบายน้ า
ออกจากที่อยู่
อาศัย 

กองช่าง 

84 โครงการขุดลอกหนองกก 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้เก็บกัก
น้ าไว้อุปโภค บริโภค ท า
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
ตลอดท้ังปี 

ขุดลอกกว้าง 150*500 เมตร ลึก 
2.50 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีน้ าใช้ และน้ าเพื่อ
การเกษตร ตลอดท้ังปี 

ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ น้ าอุปโภค 
และน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอด
ท้ังปี 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมไว้จัดกิจกรรมต่าง 

กว้าง 12*15 เมตร - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีสถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมต่างๆๆของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

86 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กาย พร้อมเครื่องเสียง (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 3) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปมี
เครื่องไว้ออกก าลังกาย 
เพื่อให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายชนิดต่าง 
ๆ พร้อมเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย 80 มี
สถานท่ีออกก าลังกาย
พร้อมเครื่องออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย พร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างฝาย ท านบ
คึกฤทธ์ แบบประตู ปิด เปิด 
พร้อมฝักท่อส่งน้ า ขนาด 0.80
ม.จ านวน 500 ม. (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย ท านบคึกฤทธ์ แบบ
ประตู ปิด เปิด พร้อมฝักท่อส่งน้ า 
ขนาด 0.80ม.จ านวน 500 ม.
ยาว 14 ม. ลึก 3 ม. 

500,00
0 

- - - - ประชาชนร้อยละ 90 
มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ ากัก
เก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

 

88 โครงการขุดลอกสระประปา
หนองกก (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 55 ม. ยาว 70 ม. ลึก 
3.50 ม. 

500,00
0 

- - - - ประชาชนร้อยละ 90 
มีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

89 โครงการขุดสระหนองหล่ม 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 40 ม. ยาว 50 ม. ลึก 3.50 
ม. 

300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นนายแอ 
เย็นอุดม (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. ลึก  3 ม. 
หนา 10 ซม. 

200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นนานาย
สะอาด เย็นอุดม  (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. ลึก  3 ม. 
หนา 10 ซม. 

200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นสวน
นายสิงห์ทอง เย็นอุดม  (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. ลึก 3 ม. 
หนา 10 ซม. 

20,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

93 โครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ รอบสระประปาหนองกก  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างรอบสระประปา 500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีน้ าท่ี
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

94 โครงการโรงสีชุมชน  (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อรับซ้ือผลผลิตทางการ
เกษตร 

จัดต้ังโรงสีขนาดใหญ่ 300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีท่ีรับ
ซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตร 

เกษตรกรใน
ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
95 โครงการเลี้ยงกบในกระชังทุก

ครัวเรือน  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีรายได้
เพิ่ม 

สนับสนุนการเลี้ยงกบทุกครัวเรือน 20,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มี
รายได้เพ่ิม 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมและมี
อาหารในการ
บริโภค 

ส านักปลัด 

96 โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไว้จ าหน่าย 

จัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 80,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70  มีเมล็ด
พันธุ์ท่ีดีต่อไป 

ประชาชนได้เมล็ด
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์  (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อหมู่บ้านมีท่ีไว้เก็บของ
และรองรับจ านวน
ประชาชนท่ีจะท ากิจกรรม 

ท าห้องเก็บของ กว้าง 4 ม. ยาว 
4.50 ม. 

100,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีท่ีท า
กิจกรรม
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

ประชาชนมีท่ีท า
กิจกรรมท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างร้านค้าประชา
รัฐ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อหมู่บ้านได้มีร้านค้า
ชุมชนไว้บริการประชาชน 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 100,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้ซ้ือ
สินค้าในราคา
ต่ า 

ประชาชนได้ซ้ือ
สินค้าราคาต่ า 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างคลอง
ชลประทาน ประตู 11 นานาย
น้อย เย็นจิต – นายใส ตรีกูล 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อการเกษตรเติมเต็ม
น้ าประปาหมู่บ้าน 

กว้าง 1.20 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 
60 ซม. 

300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
ตลอดปี 

สระประปาได้รบ
น้ าจากอ่างน้ า
ห้วยยางไว้ผลิต
น้ าประปาในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

100 โครงการขุดลอกคลองยางจาก
ครัวริมคลอง – ท านบตาพวง  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อก าจัดวัชพืชและเก็บ
กักน้ า 

ปากคลองกว้าง 14 ม. ยาว 500 ม. 500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70  มีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีท่ีกัก
เก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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หลัก 
101 โครงการขุดลอกคลองหน้าฝาย

หนองตาตุย – กระท่อมนางวิมล 
เรือง  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อก าจัดวัชพืชและกัก
เก็บน้ า 

ปากคลองกว้าง 14 ม. ยาว 100 ม. 200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใช้
ในการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีท่ีกัก
เก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
เหนือคลองโอโฮกัส (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อเก็บกักน้ าท า
การเกษตร 

กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม.ลึก 3 ม. หนา 
0.10 ม. 

150,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าท า
การเกษตร 

ประชาชนได้มีน้ า
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

103 โครงการขยายเขตประปา 3 
สาย  
– ทิศเหนือวัดกุดเวียน - ร้านอ า
พรพืชผล  
- บ้านนายสุทิน ธนพันธุ์-นายลัด  
สนิทร า 
- บ้านนางรัศมี – บ.นางอ าพร
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อขยายเขตประปาให้กับ
ประชาชนได้ใช้น้ า 

วางท่อประปาขนาด 2” ยาว 
1,000 ม. พร้อมบ่อพัก 

300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
น้ าประปาใช้
ตลอดปี 

ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง 

104 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียติ 
10 ไร่ โคกปุาช้า (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ 

ปลูกปุาจ านวน  10 ไร่ 50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีการ
ใช้ประโยชน์
จากปุาชุมชน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากปุา
ชุมชน 

ส านักปลัด 

105 โครงการปลูกปุาชุมชน  4 ไร่
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ 

จ านวน 4 ไร่ 20,000 - - - - ประชาชน  
ร้อยละ 80        
มีปุาชุมชน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากปุา
ชุมชน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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106 โครงการขุดสระให้โคกระบือท่ีเชิงเขา
คันนา 3 สระ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อสัตว์เลี้ยงได้มีแหล่งน้ า กว้าง 10 ม. ยาว 175 ม. ลึก 
3 ม. จ านวน 3 สระ 

650,000 - - - - ร้อยละ 80 มี
น้ าให้สัตว์กิน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าให้สัตว์เลี้ยง 

กองช่าง 

107 โครงการถนนลูกรังในหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้สัญจรไป
มาอย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 6 ม.ยาว 3,000 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมเกรดเดอร์บดอัด 

1,500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน
ในการสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

108 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
ทุกครัวเรือน(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนจะได้มี
รายได้เพ่ิม 

จัดซ้ือพันธุ์ปลาให้ทุกครัวเรือน 50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
รายได้เพ่ิม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่ม 

ส านักปลัด 

109 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ทุกครัวเรือน 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชน 

จัดหาซ้ือลูกไก่พันธุ์ไข่ 50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มี
รายได้เพ่ิม 

ประชาชนมี
รายได้และมี
อาหารบริโค 

ส านักปลัด 

110 โครงการแข่งขันฟุตบอล  11 คน กุด
เวียนคัพ(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อเยาวชนจะได้ห่างไกล
ยาเสพติด 

สนับสนุนปีละ 5,000 บาท 5,000 - - - - ร้อยละ 70 
เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

111 โครงการก่อสร  ้างประปากรมอนามัย 
หนองครก (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มี
น้ าประปาไว้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ประปาขนาดใหญ่ 4,000,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอย่าง
ถูกหลักอนามัย 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้าน นางสุดาพร พรสม –บ้านนาย
มานะ ยมน้อย พร้อมรางระบายน้ า 
(น าเสนอโดยหมู่  ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 
15 ซม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- 920,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย 
บ้านนางรัชนี วายลม – นางอ าพร 
นนทารักษ์  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 15 
ซม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- 800,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายหิน สนิทร า – นางเสมือน 
คาร์ทูแนน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 15 
ซม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

- 580,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรได้มีลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 

กว ้าง้40้ม.้ยาว้120้ม.้หนา้
0.12้ม. 

- 2,000,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีลาน
ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้ตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

116 โครงการขุดลอกคลองมือเสือ  เพื่อกักเก็บน้ าทาง
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 
3.50 ม. 

- 2,000,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใน
การท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

117 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิสด์ 
ประปาหนองกก  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
4) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นช่องระบายน้ าเข้า
สระประปา 

กว้าง  4 ม. ยาว 6 ม. ลึก 2 ม. 3 
ช่อง 

- 700,000 - - -  ร้อยละ 80 
น้ าไหลผ่านได้
สะดวก รวดเร็ว 

ระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วไม่
ท้วมขัง 

กองช่าง 

118 โครงการบ้านเมืองสุข (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อความสะอาดในชุมชน ช่วยกันรักษาความสะอาด - 100,000 - - - ร้อยละ 80 
หมู่บ้านสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าประปา 
หนองกก (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 

เพื่อกรองน้ าประปาอย่าง
พอเพียงสะอาด 

กว้าง 4 ม.ยาว 8 ม. สูง 3 ม. - 200,000 - - - ร้อยละ 90 มี
น้ าประปา
สะอาด 

มีน้ าท่ีสะอาดถูก
สุขอนามัย 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทุก
สาย (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อระบายน้ าในหมู่บ้าน
ไม่ให้ท้วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม.หนา 
0.10 ม.  

- 500,000 - - - ร้อยละ 90 น้ า
ระบายไม่ท้วม
ขังหมู่บ้าน 

ไม่มีน้ าท้วมขังใน
ชุมขน 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมเมล็ด
พันธุ์ข้าว (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

 - 500,000 - - - ร้อยละ 70 มี
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ี
มีคุณภาพ 

มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

122 โครงการจัดซ้ือเครื่องอัดฟาง  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 
 

เพื่ออัดฟางไว้จ าหน่ายให้
กลุ่มเลี้ยง โค กระบือ 

จัดซ้ือเครื่องอัดฟาง - 100,000 - - - ร้อยละ 70 มี
อาหารให้สัตว์
เลี้ยง 

กลุ่มเลี้ยงโค
กระบือมีฟางไว้ให้
โค กระบือ กิน 

ส านักปลัด 

123 โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศิล 5 
วัดกุดเวียน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ธรรม รักษาศิล 

สนับสนุนงบประมาณ - 20,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีศิล       
มีธรรม 

ประชาชนจะได้มี
ความสุขกายท่ีดี
และมีจิตใจดีงาม 

ส านักปลัด 

124 โครงการก าจัดผักตบชวาในคูคลอง
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อคูคลอองสาธารณะจะ
ได้มีความสะอาด 

ใช้เครื่องจักรในการก าจัดวัชพืช - 100,000 - - - ร้อยละ 90 คู
คลองสะอาด 

คูคลองมีความ
สะอาด 

กองช่าง 

125 โครงการขยายเขตไฟฟูา (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรมี
ไฟฟูาท าการเกษตร 

ประชาชนท่ียังไม่มีไฟฟูาใช้ - - 500,000 - - ร้อยละ 80 มี
ไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟูา
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง คสล. 5 สาย กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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หลัก 
127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพื่อการเกษตร (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 3 สาย กว้าง 4
เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 10 
เซนติเมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

128 โครงการขุดลอกคันสระประปา
หนองครก (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีสถานท่ีกักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

กว้าง 15 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4 
เมตร 

- - 600,000 - - ร้อยละ 80 ได้
มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

129 โครงการขุดลอกสระประปาหนอง
กก (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีสถานท่ีกักเก็บน้ า
ได้ปริมาณมากขึ้น 

กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 
4 เมตร 

- - 700,000 - - ร้อยละ 80 ได้
มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้น้ าอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
ทดใหม่ – โคกยาง 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าจาก
ท่ีสูงไปหาท่ีต่ า 

กว้าง 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 
1 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ได้
มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้น้ าอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้านกุดเวียน (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าออก
จากหมู่บ้าน 

กว้าง 80 ซม. ล า 60 ซม. ทุกซอย
ในหมู่บ้าน 

- - - 700,000 - ร้อยละ 80 ได้
ใช้ช่องทาง
ระบายน้ าให้
ออกจาก
หมู่บ้าน 

ประชาชนท่ัวไปมี
ช่องทางระบาย
น้ าออกจากบ้าน
ของตัวเอง 

กองช่าง 

132 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ให้แสงสว่างกับหมู่บ้าน 

ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ ท้ังหมด 8 
จุด 

- - - 600,000 - ร้อยละ 80 ได้
แสงสว่างในท่ี
สาธารณะ 

ประชาชนท่ัวไป
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ
ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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133 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อซ่อมประปาหมู่บ้านให้
น้ าไหลตลอด และน้ าใส 

ซ่อมแซมระบบไฟฟูา ระบบจ่าย
น้ า และซ่อมเครื่องสูบน้ า 

- - - 600,000 - ร้อยละ 80 ได้มี
น้ าท่ีสะอาด และ
ไหลตลอดเวลา 

ประชาชนท่ัวไปมี
น้ าใช้ท่ีสะอาด 
และไหล
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเฉลิม
พระเกียรติ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าท า
การเกษตรและให้สัตว์
เลี้ยงมีน้ ากิน 

กว้าว 4 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 
2.50 เมตร 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 มีน้ า
ไว้ใช้เพื่อท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

ประชาชนท่ัวไป
ได้มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

135 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อให้เสียงตามสายฟังได้
ชัดเจน และดังไปท่ัว
หมู่บ้าน 

จัดซ้ือเครื่องเสียง ซ้ือล าโพง และ
ซ่อมล าโพงเก่า 

- - - 500,000 - ร้อยละ 80 ได้รับ
ฟังข่าว
ประชาสัมพันธ์ท่ี
ชัดเจน และเข้าใจ 

ประชาชนท่ัวไป
ได้รับฟังข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างชัดเจน และ
ถูกต้อง 

กองช่าง 

136 โครงการขุดลอกคลองมือเสือ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันการเกิดน้ า
ท่วมในพื้นท่ีการเกษตร
ของชาวบ้าน 

กว้าง 12 เมตร ยาว 1000 
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 จะไม่
เกิดน้ าท่วมใน
พื้นท่ีท า
การเกษตร 

ประชาชนท่ัวไปมี
การแนวปูองกัน
น้ าท่วมจากการ
ขุดลอกคลอง
มือเสือ 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้า
เทียม (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มี
สนามออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ก่อสร้างโดมพร้อมท าสนามหญ้า
เทียม 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 มี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ประชาชน และ
เยาวชนท่ัวไปมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างส่งเสริมอาชีพ
บ้านกุดเวียน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
4) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ท่ัวไปมีอาชีพเสริมในเวลา
ว่างจากการท าเกษตร 

จัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพท่ีจะท า  - - - - 300,000 ร้อยละ 80 มี
อาชีพท าในยาม
ว่างจากจากการ
ท าการเกษตร 

ประชาชนท่ัวไป 
มีอาชีพ และมี
รายได้เสริม 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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139 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 4) 
พิกัด : 

เพื่อส่งให้มีการปลูกต้นไม้
ในเขตสาธารณะ หมู่บ้าน 

จัดซ้ือต้นไม้ พันธ์ไม้มาปลูกใน
ท่ีสาธารณะ 

- - - - 400,000 ร้อยละ 80 ได้มี
สวนสาธารณะท่ี
ร่มเย็น และมี
อากาศบริสุทธ์ 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ร่วมกันปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนองไผ่ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
5) 
พิกัด : 

เพื่อการสัญจรสะดวกและ
ได้ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

ระยะทางยาว 450 ม. กว้าง 
4 ม. หนา 0.15 ม. และมีการ
วางท่อ 

1,000,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการ
สัญจร 

ประชาชนมีถนน
ท่ีได้มาตรฐานใน
การสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

141 โครงการขยายโคมไฟฟูาในหมู่บ้าน
หนองไผ่ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้แสงสว่างภายใน
หมู่บ้านและปูองกันการ
เกิดการโจรกรรม 

โคมไฟฟูาจ านวน 20 โคม 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแสงสว่าง
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีแสง
สว่างในการสัญจร
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรรอบคันนาตีนภูเขาบ้าน
หนองไผ่ พร้อมลงลูกรัง (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้การสัญจรไปมาได้
สะดวกและล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 
เมตร สูง 1 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 80*100 จ านวน 5 จุด 

900,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรและ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

143 โครงการวางท่อน้ าประปาจาก
หนองระเบิก – บ้านหนองไผ่ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันการขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้ง และรองรับ
กับจ านวนประชาชนท่ีเพิ่ม
มากขึ้น 

ระยะทาง 2,500 ม.ขนาด
ท่อพีวีซี 3 น้ิว 625 ท่อน 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคใน
หน้าแล้ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านไม่ขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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144 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองไผ่ – บ้านห้วย (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
5) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีถนนท่ี
ได้มาตรฐานในการสัญจร
ได้สะดวกและปลอดภัยใน
ช ีวิตและทรัพยส์ิน 

กว้าง 10 เมตร ยาว 2,050 
เมตร 

1,000,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน
ในการสัญจรได้
อย่างปลอดภัย 

เพื่อประชาชนได้
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
สัญจรได้
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้านหนองไผ่ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นลานกีฬาและตาก
พืชผลทางการเกษตรใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 10 ม. ยาว 100 ม. หนา 
12 ซม. ลงลูกรังรอบข้าง  

- 500,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีลาน
ตากพืชผล
ทางการเกษตร
และลานกีฬา 

เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และประชาชนมี
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

146 โครงการส่งเสริมอาชีพจัดซ้ือรถอัดฟาง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อลดการเผาตอซังใน
พื้นท่ีการเกษตร 

จัดซ้ือเครื่องอัดฟาง จ านวน 1 
เครื่อง 

- 50,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีท านาไม่ต้อง
เผาตอซัง 

ช่วยลดการเผาตอ
ซังในพื้นท่ี
การเกษตร 

ส านักปลัด 

147 โครงการขยายเสาไฟฟูาในหมู่บ้าน
หนองไผ่ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟูาใช้
และมีแสงสว่างท าให้
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระยะทาง  1  กม. - 100,000 - - - ร้อยละ 70 
ของประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ในครัวเรือน 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อใหป้ระชาชนได้ลาน
เอนกประสงค์ไว้ท า
กิจกรรม และตากผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 100 เมตร ยาว 100 
หนา 0.15 เซนติเมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 มี
ลาน
เอนกประสงค์
ไว้ท ากิจกรรม
และตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนท่ัวไปมี
ลาน
เอนกประสงค์ไว้
ท ากิจกรรมและ
ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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149 โครงการวางท่อจากหนองระเบิกมา
สระประปา (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

ท่อ 4 เมตร จ านวน 500 ท่อน  - - 500,000 - - ร้อยละ 80 มี
น้ าใช้ในฤดูแล้ง 

ประชาชนท่ัวไปมี
น้ าใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าใน
หมู่บ้านหนองไผ่ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าออก
จากหมู่บ้าน 

กว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. ทุก
ซอยในหมู่บ้าน 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ได้
ใช้ช่องทาง
ระบายน้ าให้
ออกจาก
หมู่บ้าน 

ประชาชนท่ัวไปมี
ช่องทางระบาย
น้ าออกจากบ้าน
ของตัวเอง 

กองช่าง 

151 โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวมะลิ 
105 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มมาตรฐานพันธ์
ข้าวให้แก่เกษตรกร ให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดี และมี
มาตรฐาน 

จัดซ้ือพันธุ์ข้าวมะลิ 105 
จ านวน 800 ถุง ๆละ 25 
กิโลกรัม 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีเมล็ด
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

ประชาชนได้มี
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดี 

กองช่าง 

152 โครงการจัดภูมิทัศน์รอบสระประปา 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มความสะอาดและ
ความเรียบร้อยให้รอบ
บริเวณสระประปาหมู่บ้าน 

กว้าง 6เมตร ยาว 4 เมตร - - 300,000 - - ร้อยละ 80 ได้
มีภูมิทัศน์ท่ีดี
บริเวณรอบสระ
ประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีภูมิ
ทัศน์ท่ีดีบริเวณ
รอบสระประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

153 โครงการขยายเขตไฟฟูาในบ้านหนอง
ไผ่ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้ทุกครัวเรือน 

เสาไฟฟูา จ านวน 50 ต้น - - - 300,000 - ร้อยละ 80 ได้
มีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนท่ัวได้
ใช้ไฟฟูาทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

154 โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
เครื่องคัดพันธ์ข้าวเอง 
และได้พันธ์ข้าวท่ีดี และ
สมบูรณ์ 

เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว จ านวน 
1 เครื่อง 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ได้
ใช้เครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ข้าว 
เพื่อให้ได้เมล็ด
พันธ์ข้าวท่ีดี 
และไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน 

เกษตรกรได้เมล็ด
พันธ์ข้าวท่ีดี และ
ไม่ปนเปื้อนกับ
พันธ์ข้าวชนิดอื่น 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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155 โครงการ คสล. ภายในหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

ก่อสร้าง คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

156 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้า (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
5) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันการก่อ
อาชญากรรมการลักขโมย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 10 
จุด พร้อมศูนย์ควบคุม 

- - - 300,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน
และชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

157 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ขุดบ่อบาดาล จ านวน 5 บ่อ - - - 300,000 - ร้อยละ 80 มี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียงตลอด
ปี 

ประชาชนท่ัวไปมี
น้ าใช้อย่างไม่ขาด
แคลน 

กองช่าง 

158 โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเล้ียงไก่
ไข่ให้สมาชิกภายใน
หมู่บ้าน 

เลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 1,000 ตัว - - - - 300,000 ร้อยละ 80 มี
อาชีพเสริม
เลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือ
จ าหน่ายและ
บริโภคใน
ครัวเรือน 

ประชาชนท่ัวไปมี
รายได้จาการ
จ าหน่ายไข่ไก่ 
และเก็บเอาไว้
บริโภคเอง 

กองช่าง 

159 โครงการขุดสระหนองระเบิกบ้าน
หนองไผ่ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
ฤดูแล้ง 

กว้าง 150 เมตร ยาว 300 
เมตร 

- - - - 500,00 ร้อยละ 80 มี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียงตลอด
ปี 

ประชาชนท่ัวไปมี
น้ าใช้อย่างไม่ขาด
แคลน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

160 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 

กว้าง 4เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 10 เซนติเมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ

ประชาชนได้ใช้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
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พิกัด : สะดวกสบาย ปลอดภัยในการ
สัญจร 

161 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ให้แสงสว่างกับหมู่บ้าน 

ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
ท้ังหมด 20 หลอด 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 ได้
แสงสว่างในท่ี
สาธารณะ 

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 

กองช่าง 

162 โครงการส่งเสริมอาชีพ (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในหมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
ไผ่ ต าบลตาพระยา 

- - - - 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริมและมีอาชีพท า
ในยามว่างจากการท า
เกษตร 

กองช่าง 

163 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนอัลฟัลติก บ้านหนองไผ่ 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 5) 
พิกัด : 

เพือ่ให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนอัลฟัลติก บ้าน
หนองไผ่ 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้สัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

164 โครงการขุดลอกขยายสระหนองปุา
ซอง  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นท่ีส ารองน้ าเอาไป
ใช้ในประปาหมู่บ้านเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

ความยาวของสระ ดังน้ี 
-ทิศตะวันออก ยาว 74 ม 
-ทิศตะวันตก ยาว 74 ม. 
-ทิศเหนือ กว้าง 66 ม. 
- ทิศใต้ กว้าง 66 ม. มีความลึก
รวม 5.50 ม. และวางท่อ 
60*100 ม. 

1,000,0
00 

- - - - ร้อยละ 80 
ชองประชากรมี
น้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

165 โครงการขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ไปสระน้ าหนองปุาซอง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 

เพื่อท่ีจะให้แก้ปัญหาน้ า
จากสระประปาแห้งในฤดู
แล้ง 

ท่อ PVC 2 น้ิว และเครื่องปั๊มน้ า 
2 เครื่องพร้อมโรงเรือน 1 หลัง 
ขนาด 3*3 สูง 180 ซม. 

200,000 - - 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนไม่ขาดน้ า
ในการอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

166 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อ
การเกษตร จ านวน 3 สาย 

เพื่อเป็นเส้นทางที่
ปลอดภัยและสัญจร

กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 

1,200,0
00 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีถนน

ประชาชนมีถนน
ท่ีได้มาตรฐานใน

กองช่าง 
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(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

สะดวกขึ้น 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ใช้ในการสัญจร การสัญจร 

167 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 4 สาย (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรจะได้มี
เส้นทางขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

สายตาแฮม – ตาจอย 
สายหนองลุง 
สายตานาด – ตาพวง 
สายอาพลั๊วะ 

300,000 - 300,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีถนน
ในการล าเลียง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนใน
หมู่บ้านและ
หมู่บ้านใกล้เคียง
จะได้สัญจร
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

168 โครงการรางส่งน้ าคอนกรีตเพ่ือ
การเกษตร 3 สาย จากคลองส่งน้ า
ห้วยยาง (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อท่ีแก้ปัญหาน้ าให้
เกษตรกรที่ไม่มีน้ าท านา 

1.สายประตู 13 มีอยู่ 2 สาย 
2.สายประตู 14 มีอยู่ 1 สาย  
กว้าง 1 ม ลึก 60 ซม. หนา 7 
ซม.ยาว 3,500 ม. 

300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใน
การท านา 

ประชาชนจะได้มี
ทางน้ าเข้านาได้
สะดวกมากขึ้นท้ัง 
3 สาย 

กองช่าง 

169 โครงการขยายเขตไฟฟูา 3 สาย 
แรงต่ า 2 สาย แรงสูง 1 สาย  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรจะได้มีไฟฟูา
ใช้ในพื้นท่ีท าการเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์และจะได้
ขยายท่ีอยู่อาศัย 

1.สายสงัด – นายทรัพย์ ยาว 
300 ม. 
2.สายลาวัลย์ – ศรีมา ยาว 
500 ม. 
3. สายคลองส่งน้ าแรงสูง ยาว 
1,000 เมตร 

100,000 - 100,000 100,000 - ประชาชนร้อย
ละ 60 มีไฟฟูา
ใช ้

ประชาชนจะได้มี
ไฟฟูาใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

170 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อช่วยปัญหาภัยแล้งของ
สระประปาท่ีหมดไปใน
เดือน เม.ย. /มิ.ย. ของทุก
ปี 

1.ขุดเครื่องสูบประปาหมู่บ้าน 
2.ในบริเวณหมู่บ้าน 

300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใน
การอุปโภค
บริโภค 

เพื่อที่จะได้ช่วย
ประหยัดสารส้มได้ดี
เพราะว่าน้ าบาดานเป็น
น้ าที่กัดกรอนน้ าดิบที่ดี
มากๆ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

171 โครงการสวนสุขภาพพร้อมโดม
และเครื่องออกก าลังกาย (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 6) 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีท่ี
ออกก าลังกายท่ีสมบูรณ์
และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วย 

โดมพร้อมส าเร็จ 1 หลัง และ
เครื่องออกก าลังกายพร้อมห้อง
ฟิตเนต 1 ห้อง 

200,000 - 200,000 - - ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ได้มีมาใช้

ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงมากขึ้น
ปลอดจากโรคความ

กองช่าง 
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พิกัด : บริการ ดันและเบาหวาน
และโรคอ้วน 

172 โครงการส่งเสริมอาชีพต่อยอดให้ 
2 อาชีพ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มี
ก าลังใจและด าเนินงาน
อย่างมีความสามัคคียิ่งขึ้น
ต่อไป 

1. กลุ่มเลี้ยงสุกร 
2.กลุ่มแม่บ้านเลี้ยง                 
ปลาดุก ไม้กวาด 

50,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
รายได้และมี
อาชีพเสริม
ให้กับครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมรายได้
ให้กับชาวบ้านใน
หลังฤดูเก็บเกี่ยว
แล้ว 

ส านักปลัด 

173 โครงการกีฬาประเพณีปุาซองเกม
ครั้งท่ี 19 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อท่ีจะอนุรักษ์ประเพณี
ของกลุ่มผู้สูงอายุ และ
เยาวชนจะได้มีความรัก
ความสามัคคี 

ผู้สูงอายุ – กรรมการหมู่บ้าน 
เยาวชน เด็ก 

20,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีคาม
รักและความ
สามัคคี มี
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนทุกๆคน
จะได้มีความรัก
ความสามัคคีกัน
และมีร่างกายท่ี
แข็งแรงมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

174 โครงการอบรมอาสาปูองกัน
หมู่บ้าน ช.ร.บ.เฉพาะกิจ (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อให้คนในชุมชนได้มี
ความพร้อมท่ีจะออกท า
หน้าท่ีปูองกันหมู่บ้าน
ต่อไป 

จ านวน 80 นาย อบรม 3 วัน 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประฃาชนร้อย
ละ 70 พร้อม
ในการปูองกัน
หมู่บ้าน 

ประฃาชนอาสา
ปูองกันหมู่บ้าน
พร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
และมีความรู้ 

ส านักปลัด 

175 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวน 4 
ตัว (น าเสนอโดยหมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพือ่ปูองกันการโจรกรรม
ของหมู่บ้านและเป็น
หลักฐานต่อไป 

1.สายกลาง 2 ตัว 
2.สายนอก 2 ตัว 

100,000 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 สามารถปูองกัน
การโจรกรรมของ
ขโมยในหมู่บ้าน 

เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ใน
ยามกลางคืนปูองกัน
สิ่งของหายได้ 

กองช่าง 

176 โครงการขุดลอกรางน้ าจากคลอง
แผง ทุ่งหมาหอน – ทุ่งโคกแสลง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นทางน้ าท่ีจะให้
บริเวณพื้นท้ังสองจุดได้มี
น้ าไปเลี้ยงต้นข้าวตลอดไป 

1.ทุ่งหมาหอนกว้าง 2 ม. ยาว 
500 ม. 
2. ทุ่งโคกสะแลงกวา้ง 2 ม. ยาว 
600 ม. ลึกรวมโดยเฉลีย่ 2 เมตร 

- 80,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใน
การท านา 

ช่วยแก้ปัญหาภัย
แล้งในช่วงฝนท้ิง
ช่วงเกษตรกรจะได้
มีทางสูบน้ าเข้านา 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

177 โครงการปูองกันอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันอันตรายใน
หมู่บ้านทุกๆ จุด 

1. ถนนแยกกลาง 
2.ถนนแยกนอก 

- 50,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

เด็ก เยาวชนจะได้รู้
ว่ามีแยกจะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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178 โครงการเตาเผาขยะขนาดเล็ก  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด :  

เพื่อจะได้ก าจัดสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนและขยะเน่าเสีย
ต่อไป 

เตาเผาขยะตามขนาดของกรม
อนามัยตามมาตรฐาน ขนาดเล็ก 
1 ตัว 

- 20,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มี
เตาเผาขยะ 

หมู่บ้านจะได้มีท่ีเผา
ขยะเป็นท่ีเป็นทาง
ตลอดไป 

กองช่าง 

179 โครงการขยายสะพานคลองส่งน้ า 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อจะได้ลดอุบัติเหตุใน
การสัญจรให้กับทุกคน 

สะพาน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 6 ม.
ยาว 7 ม. พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ 100 ได้มี
สะพานใช้ 

หมู่บ้านจะได้มี
สะพานท่ีสะดวกกับ
การสัญจรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

180 โครงการอบรมอาสาปูองกัน
หมู่บ้าน ช.ร.บ.เฉพาะกิจ (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อ ช.ร.บ.เฉพาะกิจมี
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 - 50,000 - - - ช.ร.บ.ร้อยละ 
60 มีความรู้ใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ช.ร.บ.เฉพาะกิจมี
ความรู้นากรปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้าง คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 600,000 - - เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง     ประชาชน
ร้อยละ 90 
มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

ประชาชนได้
ใช้สัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

182 โครงการรางส่งน้ าเพื่อการเกษตร
คอนกรีตจากประตู 14 (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อท่ีแก้ปัญหาน้ าให้
เกษตรกรท่ีไม่มีน้ าท านา 

สายประตู 14 กว้าง 1 ม ลึก 
60 ซม. หนา 7 ซม.ยาว 
1,500 ม. 

400,000 - 400,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีน้ าใน
การท านา 

ประชาชนจะได้มี
ทางน้ าเข้านาได้
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

183 โครงการ 4 ดี ศิล 5 (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อให้คนในชุมชนได้มี
ความพร้อมและนับถือศีล 
5 

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนกลุ่มวัย
ทอง 

- - 50,000 50,000 - ประชานร้อยละ 
80 มีศิลมีธรรม 

ประชาชนมีศิลมี
ธรรม 

ส านักปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

184 โครงการฝายน้ าล้นเพื่อ
การเกษตร 5 ตัว (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ าเอาไว้
ท าการเกษตรและเป็นแหล่ง
ประมงหมู่บ้าน 

1.ฝาคลองแผงขนดาเล็ก 3 ตัว 
2.ฝายคลองยางขนาดกลาง 2 ตัว 
(ตามแบบแปลน อบต. ก าหนด) 

- 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

เด็ก เยาวชนจะได้รู้ว่า
มีแยกจะปลอดภัย 

กองช่าง 
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185 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร 2 สาย 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร 

1.สายโค้ง สจ. ห้วยโขง 
2.สายท่อหลอด  

- 50,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร 

จะได้มีถนนท่ีดีจะได้
สัญจรอย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

186 โครงการขุดลอกรางน้ าจาก
คลองแผง ทุ่งหมาหอน – ทุ่ง
โคกแสลง (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นทางน้ าท่ีจะให้
บริเวณพื้นท้ังสองจุดได้มีน้ า
ไปเลี้ยงต้นข้าวตลอดไป 

1.ทุ่งหมาหอนกว้าง 2 ม. ยาว 
500 ม. 
2. ทุ่งโคกสะแลงกว้าง 2 ม. ยาว 
600 ม. ลึกรวมโดยเฉลี่ย 2 เมตร 

- 80,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
ท านา 

ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
ในช่วงฝนท้ิงช่วง
เกษตรกรจะได้มีทาง
สูบน้ าเข้านาได้ 

กองช่าง 

187 โครงการถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านปุาซอง  สายตานาด 
– นายพนม  และสายอ่ืนๆ
ในหมู่บ้าน  ม.6 (น าเสนอ
โดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจรและ
ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร พร้อม
ลงลูกรังหนา 0.25 เซนติเมตร 

- - 900,000 - - เพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

188 โครงการโคมไฟฟูาสาธารณะ
ในหมู่บ้าน ม.6 (น าเสนอ
โดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างในท่ี
สาธารณะ ของหมู่ท่ี 6 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จ านวน 18 
จุด ภายในท่ีสาธารณะหมู่ท่ี 6 

- - 300,000 300,000 300,000 เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ในท่ีสาธารณะ 
หมู่ท่ี 6 

ประชาชนท่ัวไป และ
ผู้ใช้เส้นทาง มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

189 โครงการโดมเอนกประสงค์พร้อม
เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
หมู่บ้าน  ม.6 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม ประเพณี ใน
หมู่บ้าน และใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลังกาย 

โดมมีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
35 เมตร สูง 9 เมตร พร้อม
เครื่องออกก าลังกาย 

- - 800,000 800,000 800,000 ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ในหมู่บ้าน  
ได้มีสถานท่ีไว้จัด
กิจกรรม และออก

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ในหมู่บ้าน  
ได้มีสถานท่ีไว้จัด
กิจกรรม และออก

กองช่าง 
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ก าลังกาย ก าลังกาย 
190 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาใน

หมู่บ้าน ม.6 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา 
ให้มีมาตรฐาน และ
แข็งแรง ส าหรับการ
ออกก าลังกาย 

1.สนามฟุตบอล 
2.สนามตะกร้อ 
3.สนามวอลเลย์บอล 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนท่ัวไป 
เด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ มีสนามไว้
เล่นกีฬา และออก
ก าลังกาย 

ประชาชนท่ัวไป 
เด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ มีสนามไว้
เล่นกีฬา และออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

191 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุก
สายในหมู่บ้าน ม.6 (น าเสนอโดย 
หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร ท่ี
ได้มาตรฐาน และ
สะดวกสบาย 

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 8 สาย  - - 700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร 

จะได้มีถนนท่ีดีจะได้
สัญจรอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

192 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาย   ตา
แฮม – ตาจอยและสายสว่าง –  บุญ
ยืน ม.6 (น าเสนอโดย  
หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา 

1. สายตาแฮม-ตาจอย จ านวน
เสาไฟฟูา 6 ต้น พร้อมอุปกรณ์ 
2. สายสว่าง – บุญยืน จ านวน
เสาไฟฟูา 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์ 

- - 400,000 400,000 400,00 ประชาชนผู้สัญจร
ไปมา มีแสงสว่าง
เพิ่มความปลอดภัย
แก่ผู้สัญจรไปมา 

ประชาชนผู้สัญจร
ไปมา มีแสงสว่าง
เพิ่มความปลอดภัย
แก่ผู้สัญจรไปมา 

กองช่าง 

193 โครงการกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน  
ม.6 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันโจรกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน และ
ความปลอดภัยแก่ชุมชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ 

- - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้สึกมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้สึกมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

194 โครงการส่งเสริมอาชีพ ม.6 
(น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

1. กลุ่มเลี้ยงสุกร 
2. กลุ่มจัดท าไม้กวาด 

- - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีรายได้
เสริมจากการท า
อาชีพเสริม 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีรายได้
เสริมจากการท า
อาชีพเสริม 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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195 โครงการ 4 ดี ศิล 5 ม.6 (น าเสนอ
โดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม เกื้อกูลกันใน
ชุมชน 

กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน
ท่ัวไป 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ ประชาชน
ท่ัวไป เด็ก เยาวชน 
รู้จักเข้าวัด ฟงัธรรม 

ผู้สูงอายุ ประชาชน
ท่ัวไป เด็ก เยาวชน 
รู้จักเข้าวัด ฟังธรรม 

ส านักปลัด 

196 โครงการขยายสะพานคลองส่งน้ า
ห้วยยาง ม.6 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อขายช่องทางจราจร ให้
ได้มาตรฐาน  

สะพานกว้าง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีช่องจราจร
เพิ่มขึ้น และมี
มาตรฐาน 

ผู้สัญจรได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 
รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 

197 โครงการรางน้ าเพื่อการเกษตรสาย
ประตู 13 ไปนาประไพ ม.6 
(น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเปิดช่องทางน้ าเข้านา 
– เข้าสวน ให้ได้น้ าท่ี
เพียงพอส าหรับการเกษตร 

กว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. 
หนา 7 ซม. ยาว 900 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้มีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

เกษตรกรได้มีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

198 โครงการรางน้ าเพื่อการเกษตรสาย
ทุ่งมาหอนและสายโคกสะแบง ม.6 
(น าเสนอโดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเปิดช่องทางน้ าเข้านา 
– เข้าสวน ให้ได้น้ าท่ี
เพียงพอส าหรับการเกษตร 

กว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. 
หนา 0.7 ซม. ยาว 400 
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรได้มีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

เกษตรกรได้มีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

199 โครงการรางส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ประตู 14 นายแพลง ม.6 (น าเสนอ
โดย หมู่ที่ 6) 
พิกัด : 

เพื่อเปิดช่องทางน้ าเข้านา 
– เข้าสวน ให้ได้น้ าท่ี
เพียงพอส าหรับการเกษตร 

กว้าง 1 เมตร ลึก 50 ซม. 
หนา 0.7 ซม. ยาว 450 
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนท่ีปลอด
ฝุุนในการสัญจร 

ผู้สัญจรได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 
รวดเร็วมากขึ้น 

อบจ.สระแก้ว
, 

สนง.จังหวัด 

200 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ห้วย – บ้านปางลาง (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
7) 
พิกัด : 

เพื่อให้ผู้สัญจรได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6*3,300 ม.พร้อม
ปูายจราจร และหลักโค้ง 

2,000,000 - - - - 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนท่ีปลอด
ฝุุนในการสัญจร 

ผู้สัญจรได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 
รวดเร็วมากขึ้น 

อบจ.สระแก้ว
, 

สนง.จังหวัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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201 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 7) 
พิกัด :  

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมการลักขโมย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน  
10 จุด พร้อมจอ 

100,000 - - - - เป็นแหล่งกักเก็บ
อาหารให้สัตว์เลี้ยง
ได้ร้อยละ  70 

เกษตรกรมีรายได้
เสริมหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว  สัตว์เลี้ยงมี
อาหารเพียงพอ 

ส านักปลัด 

202 โครงการจัดซ้ือเครื่องอัดฟาง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 7) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บอาหารให้สัตว์
เลี้ยงในชุมชน ช่วยการเผา
ตอซังในพื้นท่ีเกษตร เป็น
อาชีพเสริมให้กับเกษตรกร 

จัดซ้ือเครื่องอัดฟางจ านวน  1  
เครื่อง 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีอาชีพเสริม
หลังการเก็บเกี่ยว
พืชผลทาง
การเกษตร 

ประชาชนมีมีอาชีพ
เสริมหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

203 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 7) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้ทุกครอบครัว 

ติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อมสาย
ระยะทาง 240ม. 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายเลียบคลองห้วยยาง 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 7) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรได้มี
เส้นทางเข้าไปท า
ประโยชน์ในพื้นท่ี เพื่อ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 6*3,100 ม.พร้อมวาง
ท่อขนาด 60*100 ม.จ านวน 
3 จุดๆละ 7 ท่อน 

- 700,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีทางสัญจร
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมีเส้นทาง
ล าเลียงพืชผงทาง
การเกษตรได้
สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น  

กองช่าง 

205 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในบ้าน
ห้วย (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 7) 
พิกัด : 

เพื่อการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย ปลอดฝุุน 

จ านวน 2 จุด  กว้าง 4*240 
ม. 

- 550,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีถนนในการ
สัญจร 

ชุมชนมีถนน คสล.
ในการสัญจร 
สะดวกเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

206 โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 7) 
พิกัด : 

เพือ่ใช้คัดเมล็ดพันธ์ข้าว 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
เกษตรกรได้มาตรฐานคน
ผลิต 

จัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
จ านวน 1 เครื่อง 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ข้าวได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้มี
เครื่องส าหรับคัด
เมล็ดพันธุ์ ช่วย
ประหยัดเวลา และ
ต้นทุนการผลิต 

ส านักปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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207 โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง   
ม.7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อฟืน้ฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติและกักเก็บน้ าได้
มากยิ่งขึ้น 

กว้าง 12 เมตร ยาว 5,600 
เมตร ลึก 03.50 เมตร 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร 

ประชาชน มีน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง และมีท่ี
กักเก็บน้ าได้มากขึ้น 

กองช่าง 

208 โครงการส่งเสริมพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 
ม.7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรได้มีพันธ์ข้าว
ท่ีดี และมีคุณภาพ 

จัดซ้ือข้าวพันธ์หอมมะลิ  - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีข้าวพันธ์ท่ีดี 
และมีคุณภาพ 

ประชาชนมีข้าว
พันธ์ท่ีดี และมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 

209 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.
7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีช่องทางระบายน้ า
ในหมู่บ้าน 

กว้าง 0.40 เมตร ยาว 165 
เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อม
ฝาปิด 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีร่องระบายน้ า 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ าท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

210 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ห้วย – หนองไผ่ ม.7 (น าเสนอโดย 
หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

ขนาด กว้าง 5  เมตร ยาว 
2,920 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 

- - - 700,000 -- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ห้วย ม.7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

ขนาด กว้าง 5  เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 

- - - 700,000 -- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

212 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.7 
(น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้ทุกครอบครัว 

ติดตั้งไฟฟูา จ านวน 2 จุด  - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

213 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุก
สาย ม.7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง จ านวน 4 
สาย 

- - - 700,000 - เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ม.7 (น าเสนอโดย 
หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนท่ีมี
มาตรฐานในการสัญจร
และปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

ขนาด กว้าง 5  เมตร ยาว 
300  เมตร หนา 15 
เซนติเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 

- - - 500,000 -- เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า  ม.
7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ า ไว้ใช้
ในการเกษตร 

จ านวน 2 จุด - - - 300,000 - เพื่อมีท่ีกักเก็บน้ าไว้
ใช้นอกฤดู 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

216 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ม.7 
(น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อสร้างที่กักเก็บน้ า ไว้ใช้
ในการเกษตร 

ซ่อมแซมจุดท่ีช ารัด - - - 200,000 - เพื่อมีท่ีกักเก็บน้ าไว้
ใช้นอกฤดู 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอส าหรับการ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

217 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ในชุมชน  
ม.7 (น าเสนอโดย หมู่ที่ 7) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ใน
หมู่บ้าน ให้มีความสะอาด 
สวยงาม 

สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ใน
หมู่บ้าน 

- - - 100,000 - เพื่อให้ภูมิทัศน์
สวยงาม และ
สะอาด 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
สวยงาม และ
สะอาด 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  8) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและเพียงพอต่อ
ความต้องการและได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างระบบประปาแท๊งค์น้ า
พร้อมแท๊งกรองน้ า ปั๊มน้ า ปั๊ม
ส่งน้ า ปั๊มจ่ายน้ า อย่างละ 1 คู่
พร้อมวางท่อเมน 5”ทุกซอย
ในหมู่บ้านพร้อมระบบประปา
ทุกอย่าง 

4,000,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าใช้ท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ได้ระบบประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

219 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
ช่างโอน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 

เพื่อลดการกัดเซาะและ
พังทะลายของน้ า 

กว้าง 50 ซม. ลึก 40 ซม.  
ยาว 450 ม. พร้อมฝาปิด 

400,000 - - - - ท าให้น้ าไม่กัดเซาะ
ถนนร้อยละ 90 

ถนน คสล.ไม่โดน
น้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

220 โครงการชุดเครื่องประดับแต่งกายใน
งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่า
ชุมาใช้นาการประกอบพิธี 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซ้ือชุด 

50,000 - - - - ร้อยละ 90 มี
อุปกรณ์ในการ
แต่งตัวประกอบพิธี
กวนข้าวทิพย์ 

มีชุดสวยงามไว้ใช้ใน
การประกอบพิธีทุก
ปีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ส านักปลัด 

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านตาเรียบ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้ได้ถนนปลอดฝุุน 
สัญจรได้อย่างสะดวก 

กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. วาง
ท่อ 2 จุด ขนาด 40*100 ม. 
จุดละ 8 ท่อน  รวม 16 ท่อน 

530,000 - - - - ร้อยละ 90 มีถนน
ท่ีได้มาตรฐานปลอด
ฝุุน 

เพื่อให้ได้ถนนไร้ฝุุน กองช่าง 

222 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 3 จุด 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นการกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในยามหน้าแล้ง 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 3  จุด 
ตามแบบแปลน อบต.ตาพระ
ยา 

450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีน้ าเพียงพอใน
การเกษตร 

น้ าเพียงพอไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

223 โครงการเจาะบ่อบาดาล  (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองใน
ยามหน้าแล้ง 

เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 น้ิว 
พร้อมซับเมิร์สขนาด 2 น้ิว 
อุปกรณ์เครื่องตัดไฟพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งจ านวน 3 จุด 

600,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งน้ า
ส ารองหน้าแล้ง 

มีแหล่งน้ าส ารองไว้
ใช้หน้าแล้ง 

กองช่าง 

224 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน 
การท าไม้กวาด  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
8) 
พิกัด : 

ชาวบ้านมีรายได้และมี
อาชีพเสริม 

จัดอบรมการท าไม้กวาดพร้อม
วัสดุ อุปกรณ์ 

20,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว 

ชาวบ้านมีรายได
และมีอาชีพเสริม 

กองช่าง 

225 โครงการกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชน เยาวชน
มีความรักความ
สามัคคีห่างไกลยา
เสพติด ร้อยละ 70  

ชาวบ้านเกิดความ
รักและสามัคคีหลีก
ไกลจากยาเสพติด 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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หลกั 

226 โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ไว้ให้ชนรุ่นหลังไว้ดู 

สนับสนุนงบประมาณการจัด
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 อนุรักษ์
ประเพณีสืบต่อไป 

ชนรุ่นหลังรู้จัก
ประเพณีกวนข้าว
ทิพย์ 

กองช่าง 

227 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณอ่างเก็บน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประจ าต าบลตาพระยา 
เป็นท่ีพักผ่อนของ
ประชาชน 

ปรับปรุงภาพบริเวณอ่างน้ าบ้านแก้ว
ฯ ให้มีสวนหย่อมเพื่อเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งพักผ่อน
และมีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประจ าต าบลตาพระ
ยา เป็นท่ีพักผ่อน
ของประชาชน 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรท านบใหม่(น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้ได้ถนนท่ีขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

กว้าง 6 ม. หนา 10 ซม.  
ยาว 1,980 ม. พร้อมบดอัด 

- 40,000 - -  ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนเพื่อ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรทับตาหมั่น (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้ได้ถนนท่ีขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

กว้าง 6 ม. หนา 10 ซม.  
ยาว 3,450 ม. พร้อมบดอัด 

- 900,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนเพื่อ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนได้ถนน
ลูกรังล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

230 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหนองสลักได (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้ได้ถนนท่ีขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

กว้าง 6 ม. หนา 10 ซม.  
ยาว 1,000 ม. พร้อมบดอัด 

- 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนเพื่อ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนไถนน
ลูกรังมาตรฐาน 

กองช่าง 

231 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
บ้านตาเกือน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อลดการกัดเซาะของ
หน้าดิน 

- กว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม.ยาว 
220 ม.  
- กว้า 80 ซม.ลึก 60 ซม. ยาว 
230 ม. แบบเปิดฝา 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80 ลดการ
กัดเซาะของน้ า 

เพื่อลดการกัดเซาะ
ของน้ า 

กองช่าง 

232 โครงการขยายเสียงตามสายเป็นแบบ
ไร้สาย (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 
 

ได้ระบบท่ีได้มาตรฐาน เครื่องขยายเสียง 1,000 W  ล าโพง 
20 ดอก อุปกรณ์เชื่อมโยงเสียงแบบ
ไร้สาย ไมค์ 1 ตัว เครื่องเล่น CD  
จ านวน 1 เครื่อง 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ท่ัวถึง 

ได้ระบบมาตรฐาน กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 
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(ผลผลติตองโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

(KPI) จะได้รบั ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

233 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยบ้านตาโจ๊ย ม.8 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาท่ี
สะดวก ปลอดภัยแก่ชีวิต 

ถมดินสูง 1.50 เมตร 2 ช่วง 
ยาว 60 เมตร กว้าง 5 เมตร  

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจรไป
ท่ีสะดวก ปลอดภัย 

ประชาชน มีถนน
สัญจร ไปมา ท่ีมี
มาตรฐาน  

กองช่าง 

234 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
บ้านยายไพเข้าหมู่บ้าน  ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ให้กับ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีใช้ถนน 

ติดตั้งโคมไฟฟูา กับเสาไฟฟูา
ทุกต้น 

- - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแสงสว่างใน
ยามค่ าคืน 

ประชาชนมีแสง
สว่างในยามค่ าคืน 

กองช่าง 

235 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงเสียงตามสาย
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงเสียงตามให้มีความ
ชัดเจน ฟังรู้ประกาศรู้เรื่อง 

- - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับฟัง
ข่าวสารที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 

ประชาชนได้รับฟัง
ข่าวสารที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 

กองช่าง 

236 โครงการตลาดนัดชุมชน ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีสถานท่ีไว้
จ าหน่ายสินค้าท่ีประชาชน 
น ามาจ าหน่าย 

จัดท าตลาดนัดชุมชน จ านวน 
1 แห่ง 

- - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
อุปโภค – บริโภค 

ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
อุปโภค – บริโภค 

กองช่าง 

237 โครงการจัดท าปูายชะลอความเร็ว
หน้าโรงเรียนบ้านแก้วฯ ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันอันตรายจาก
ยานพาหนะท่ีขับผ่าน
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
แก้วเพชรพลอย 

จัดท าปูายชะลอความเร็วติด
บริเวณหน้าโรงเรียน 

- - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยจาก
ยานพาหนะ 

ประชาชน นักเรียน
มีความปลอดภัย
จากยานพาหนะ ท่ี
ขับผ่านหน้า
โรงเรียน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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238 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านแก้ว
เพชรพลอย  ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
8) 
พิกัด : 

เพื่อขยายอ่างเก็บน้ าบ้าน
แก้วเพชรพลอย ให้มีเน้ือท่ี
ในการเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านแก้ว - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ตลอดท้ัง
ปี 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดท้ังปี  

กองช่าง 

239 โครงการสวนสุขภาพและออกก าลัง
กาย ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อสนับสนุนให้มีการออก
ก าลังกายในหมู่บ้าน 

จัดท าสวนสุขภาพพร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย 

- - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์
จากสวนสุขภาพ 

ประชาชนมีสวน
สุขภาพ และมีท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

240 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหนอง
สลักได ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรมีถนน
ลูกรังเพือ่ขนสินค้า
เกษตรกร 

จัดท าถนนดินลูกรังหนองสลัก
ได ความยาว 3,000 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนเพื่อ
การเกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

241 โครงการขุดลอกหนองท านบใหม่ ม.
8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อขุดลอกหนองท านบ
ใหม่ ให้มีขนาดกว้างขึ้น 
และมีความลึก เก็บน้ าได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนองท านบใหม่ - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งน้ า
ส าหรับการท า
เกษตรกรรม 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอด เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

242 โครงการประปาน้ าใส ม.8 (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงน้ าประปาให้
ใสสะอาด ปลอดภัย ไม่มี
สิ่งเจือปุน 

ปรับปรุงระบบประปา - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้น้ าประปา
ใสสะอาด 

ประชาชนมีน้ าใช้ท่ี
พอเพียงและใส
สะอาด 

กองช่าง 

243 โครงการกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด 
ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้มีการ
ออกก าลังกาย ห่างไกลยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
หมู่บ้าน เล่นกีฬาสากลตามท่ี
ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้เล่นกีฬา 
เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนได้เล่น
กีฬา เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

244 โครงการกวนข้าวทิพย์  ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้คง
สืบต่อไป 

จัดกิจกรรมโครงการกวนข้าว
ทิพย์ ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน รอ้ยละ 80 
ได้อนุรกัษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงสืบ
ต่อไป 

ประชาชน รอ้ยละ 80 
ได้อนุรกัษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงสืบ
ต่อไป 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
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245 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนน คสล. สัญจร
ไปมาอย่างสะดวกและมี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านให้ครบทุกซอย 

300,00
0 

300,
000 

300,
000 

300,
000 

300,
000 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนใช้เพื่อ
การสัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

ประชาชน มีถนนใช้
เพื่อการสัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กองช่าง 

246 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนนลูกรังสัญจร
ไปมาอย่างสะดวกและมี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

300,00
0 

300,
000 

300,
000 

300,
000 

300,
000 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนใช้เพื่อ
การสัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

ประชาชน มีถนนใช้
เพื่อการสัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กองช่าง 

247 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน 
ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริม 
และมีรายได้เพ่ิม 

ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม
สมาชิกในหมู่บ้าน 

50,000 50,0
00 

50,0
00 

50,0
00 

50,0
00 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาชีพเสริม 
สามารถสร้างรายได้
จากงานประจ า 

ประชาชน มีอาชีพ
เสริม สามารถสร้าง
รายได้จากงาน
ประจ า 

ส านักปลัด 

248 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อใหม้ีไฟฟูาส่องสว่าง
ตามแยกภายในหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกแยก 
ภายในหมู่บ้านแก้วเพชรพลอย 

90,000 90,0
00 

90,0
00 

90,0
00 

90,0
00 

ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีไฟฟูาให้
แสงสว่างตามแยก
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
ขยายเขตไฟฟูา 

กองช่าง 

249 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 
ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าประปาใช้ท่ัวถึง
ภายในบริเวณหมู่บ้าน 

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ให้
เพียงต่อความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

3,000,
000 

3,00
0,00

0 

3,00
0,00

0 

3,00
0,00

0 

3,00
0,00
0 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียง 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

250 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ม.8 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อใหม้ีรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ครบทุก
ซอย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านครบทุกซอย 

500,00
0 

500,
000 

500,
000 

500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีร่องระบายน้ า
ท่ีมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชน มีร่อง
ระบายน้ าท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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251 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจาก
สามแยกบ้านแก้ว                    
หน้าลานมันเข้าหมู่บ้าน ม.8 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ตาม
ไหล่ทาง เพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไป
มา 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างจากสาม
แยกบ้านแก้วหน้าลานมันเข้า
หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ จาก
การติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่าง 

ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ จากการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 

กองช่าง 

252 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน ม.8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายใน
ภายหมู่บ้านบ้านแก้วเพชร
พลอย 

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีถนนลกูรังท่ีสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชน ได้มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กองช่าง 

253 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ม.
8 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึง และเพียงพอแต่
ความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่
ท่ี 8 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีไฟฟูาใช้อย่าง
ท่ัวถึงกัน 

ประชาชน ได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึงกัน 

กองช่าง 

254 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า
บ้านแก้วเพชรพลอย   ม.8 (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 8) 
พิกัด : 

เพื่อปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้ าให้ดูสวยงาม และมี
ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ าบ้านแก้วเพชรพลอย 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ใช้เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
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255 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า 
สระต้นพะยอม (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 
ประชาชนมีน้ าใช้ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า ยาว 
8 เมตร กว้าง 12 ม. ลึก 2 เม 
หนา 20 ซม 
 

120,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ฤดูแล้ง 

สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ในช่วงน้ าลด 
ประชาชนจะได้มีน้ า
สะอาดไว้อุปโภค
บริโภค ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

256 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส จุด
นาตาจ้อย ทรงสุข (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
9) 
พิกัด : 

เพื่อให้น้ าที่ไหลจ านวนมากได้
ระบายออกไม่มกีารข้าม 
เพื่อปูองกันถนนช ารดุเสียหาย 
เพื่อสัญจรคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส สายนา
ตาจ้อย ทรงสุข กว้าง 6 ม. 
ยาว 10 ม  สูง 2 ม. 

700,000 - - - -  ร้อยละ 80 มีการ
ระบายน้ าและไม่ท า
ให้ถนนช ารุด
เสียหาย 

เกษตรกรได้สัญจรไป
ประกอบการเกษตรสะดวก
มากข้ึน 
เกษตรกรไร่วมกันสัญจร
ตลอดฤดูกาล ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

257 โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
เพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก 
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปี 

กว้าง 110 ม. ยาว 140 ม. ลึ 
ก 4 ม. เอาดินไปท้ิงนอกสระ 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ตลอดปี 
และประชาชนใช้
การสาธารณะ
ประโยชน์ท่ัวไป 

กองช่าง 

258 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต
การเกษตร (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อตากผลผลิตของ
ประชาชน 
เพื่อรอส่งไปขายในสถานท่ี
มีการรับซ้ือ 
เพื่อเพิ่มราคาผลผลิต 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

กว้าง 200 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 15 ซม. 

- 800,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีตากพืชผล
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกร
รตากผลผลิตเก็บตุน
ในช่วงราคาผลผลิต
ตกต่ ารักษาผลผลิต
ปัองกันผลผลิต
เสียหาย 

กองช่าง 
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259 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนางาม – บ้านโคคลาน 

เพื่อให้ประชาชนสอง
ต าบลได้สัญจร ท่ีปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. สูง 
1 ม. 

- 3,000,
000 

- - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้ถนน
สัญจรร่วมกัน 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
อบจ.สระแก้ว 
สนง.จัวหวัด

สระแก้ว 

260 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปี 

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบจ.สระแก้ว 

261 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร  ม.9 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีเมล็ด
พันธ์ข้าวหอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ 

จัดซ้ือข้าวพันธ์หอมมะลิ 105 
จ านวน 100 กระสอบ 

- - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีเมล็ดพันธ์ข้าว
หอมมะลิท่ีมี
คุณภาพ 

ประชาชนมีเมล็ด
พันธ์ข้าวหอมมะลิท่ี
มีคุณภาพ และเป็น
ท่ีต้องการของตลาด 

ส านักปลัด 

262 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บ
น้ าแซมเปนจ านวน  2  จุด ม.9 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า 
ในฤดูกาลแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 2 
จุด พร้อมถังเก็บน้ าแซมเปน 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

263 โครงการขุดสระน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 20 ไร ม.9 (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า 
ในฤดูกาลแล้ง 

ขุดสระน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
บริเวณพื้นท่ี 20 ไร่ 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

264 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานางสอ้าน นู ถึงนานายวิรัตนา  
นู  ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ลูกรัง ท่ีมีมาตรฐานและ
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาง
สอ้าน นู – นานายวิรัตน นา 

- - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนลูกรัง
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชน มีถนน
ลูกรังสัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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265 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน 
คสลท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ ไว้ใช้ส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล ภายใน
หมู่บ้านนางงามให้ครบทุกสาย 

- - - 600,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนน คสล.ท่ีมี
มาตรฐานและ
คุณภาพ 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองช่าง 

267 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนางวัน                
บุญสุข (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลูกรัง ท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ ไว้ใช้ส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนางวัน                
บุญสุข 

- - - 600,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนลูกรังที่มี
มาตรฐานและ
คุณภาพ 

ประชาชนมีถนน 
ลูกรังที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองช่าง 

268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ครบทุก
ซอย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านครบทุกซอย 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีร่องระบายน้ า
ท่ีมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชน มีร่อง
ระบายน้ าท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายหลุงมะค่าถึง คูเรด
สายตาเกา   ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลูกรัง ท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ ไว้ใช้ส าหรับการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายนางวัน                
บุญสุข 

- - - 600,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนลูกรังที่มี
มาตรฐานและ
คุณภาพ 

ประชาชนมีถนน 
ลูกรังที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองช่าง 

270 โครงการถนนลาดยางสายบ้านนาย
การ ถึงปุาชุมชน   ม.9 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนลาดยางไว้สัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายการ ถึง ปุาชุมชน 

- - - 700,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนลาดยาง
ท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ 

ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองช่าง 

271 โครงการขุดลอกคลองตะเคียนพื้นท่ี
บ้านนางาม ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

ขุดลอกคลองตะเคียน - - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน หรือเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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272 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ระบบประปาหมู่บ้าน  ม.9    
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

ขุดลอกสระวัดใหม่นางาม - - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีแหล่งน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน หรือเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

273 โครงการเทศน์มหาชาติวัดใหม่นางาม  
ม.9 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
ตลอดไป 

เทศมหาชาติท่ีวัดใหม่นางาม 
ระหว่างเดือนมีนาคม – 
เมษายน ของทุกปี 

- - - - 70,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน ได้
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

274 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคก
ปุาช้าถึงโคกระกา  ม.9 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 9) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง
สายโคกปุาช้าถึงโคกระกา 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีถนน
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ให้กับประชาชน 
และยังเป็นถนน
เศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

275 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายทัพเซียม – กุดแต ้
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 10) 
พิกัด 

เพื่อใช้เป็นถนนขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ให้กับประชาชน และยัง
เป็นถนนเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านและชุมชนอย่าง
ถาวร 
 

ยาว 2,500 ม. กว้าง 6 ม. 
หนา 10 ซม. และวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 40*100 5 
จุดๆละ 8 ท่อน 

700,00
0 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีถนน
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ให้กับประชาชน 
และยังเป็นถนน
เศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

276 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
ถึง ศพด. (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 10) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ 
เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย
ปลอดภัยและมีถนนสัญจร
ไปมาสะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

850,00
0 

- - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีถนนในการสัญจร
ที่ปลอดภัย 

ประชาชนมีสุขภาพ เด็กเล็ก
มีสุขภาพอนามัยปลอดภัย
และมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

277 โครงการฝายน้ าล้นผ่าน (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 10) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้งและเดินทาง
ข้างฟากได้รวดเร็วขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 25 ม. สัน
ฝายสูง 2 ม. 

150,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีฝายน้ าล้นใน
การกักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

278 โครงการก่อสร้างหอส่งน้ าประปา 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 10 ) 
พิกัด 

เพื่อให้ชาวบ้านมีความ
ปลอดภัยในการอุปโภค
บริโภค 

หอส่งน้ าประปา หอสูง ขนาด
สูง 34 ฟุต ความจุ 10,000 
ลิตร 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าท่ีเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

มีหอส่งน้ าระบบปา
ท่ีสะอาดปลอดภัย
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อ
ภายในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
10) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กว้าง  
ยาว 

- 500,00
0 

- - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนท่ี
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนมีถนนท่ี
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

280 โครงการก่อสร้างโรงเรือนบริการ
ตลาดนักชุมชน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
10) 
พิกัด 

เพื่อให้มีจุดศูนย์รวม
จ าหน่ายสินค้าต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กว้าง 8 ม. ยาว 30 ม. เทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กบุฝาอิฐ
บล็อก 3 ด้าน 

- 500,00
0 

- - - ร้อยละ 80 
ประชาชนมีตลาด
ชุมชนขายสินค้า 

มีจุดศูนย์รวม
จ าหน่ายสินค้าต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

281 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
หมู่บ้าน  ม.10 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
10) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ครบทุก
ซอย 

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านครบทุกซอย 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีร่องระบายน้ า
ท่ีมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ประชาชน มีร่อง
ระบายน้ าท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

282 โครงการประปาน้ าใส  ม.10  
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงน้ าประปาให้
ใสสะอาด ปลอดภัย ไม่มี
สิ่งเจือปุน 

ปรับปรุงระบบประปา - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้น้ าประปา
ใสสะอาด 

ประชาชนมีน้ าใช้ท่ี
พอเพียงและใส
สะอาด 

กองช่าง 
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283 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายทั้ง
ระบบ  ม.10 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
10) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงเสียงตามสาย
ให้มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงเสียงตามให้มีความ
ชัดเจน ฟังรู้ประกาศรู้เรื่อง 

- - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับฟัง
ข่าวสารที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 

ประชาชนได้รับฟัง
ข่าวสารที่ชัดเจน 
ถูกต้อง 

กองช่าง 

284 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  ม.10 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อสนับสนุนให้มีการออก
ก าลังกายในหมู่บ้าน 

จัดท าสวนสุขภาพพร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย 

- - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์
จากสวนสุขภาพ 

ประชาชนมีสวน
สุขภาพ และมีท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

285 โครงการขุดคลองระบายน้ าท าประตู
ปิด เปิด อ่างทัพเซียม  ม.10 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันน้ าเสีย ลดปัญหาน้ าเสีย - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้น้ าจาก
อ่างทัพเซียมได้
อย่างสะอาดและ
ปลอดภัย 

ประชาชน ได้ใช้น้ า
จากอ่างทัพเซียมได้
อย่างสะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

286 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม  ม.10 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
10) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงศาลาให้ดี
และมีกว้างขวางมากขึ้น 

ปูองกันสิ่งของสาธารณะ - - - 400,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ประโยชน์
จากศาลาประชาคม 

ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์จากศาลา
ประชาคม 

กองช่าง 

287 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  ม.10 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่น
กีฬา เพ่ือสุขภาพท่ีดี 

ก่อสร้างลานกีฬาจ านวน 1 
แห่ง 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีสนามไว้
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

ประชาชน ได้มี
สนามไว้ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา 

กองช่าง 
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288 โครงการก่สอร้างถนน   คสล.หลังวัด
ทัพเซียม – อ่างเก็บน้ า  ม.10 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กว้าง  
ยาว 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนท่ี
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนมีถนนท่ี
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

289 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร ม.10 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อตากผลผลิตของ
ประชาชน 
เพื่อรอส่งไปขายในสถานท่ี
มีการรับซ้ือ 
เพื่อเพิ่มราคาผลผลิต 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีตากพืชผล
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกร
รตากผลผลิตเก็บตุน
ในช่วงราคาผลผลิต
ตกต่ ารักษาผลผลิต
ปัองกันผลผลิต
เสียหาย 

กองช่าง 

290 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ม.10 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 10) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายใน
ภายหมู่บ้านบ้านทัพเซียม 

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีถนนลูกรัง
ท่ีสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชน ได้มีถนน
ลูกรังที่สัญจรไปมา
อย่างสะดวกสบาย 

กองช่าง 

291 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนอก
เชื่อมต่อบ้านร่มทอง  (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อให้การสัญจรสะดวก
รวดเร็ว 

จ านวน 1 สาย กว้าง 5 ม. 
ยาว 220 ม. จากสระประปา
ถึงชายแดนบ้านร่มทอง 

620,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนท่ัวไป
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

292 โครงการส่งเสริมพันธุ์ข้าวมะลิ  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อส่งเสริมพันธุ์ข้าว
ปลอดจากการปลอมปน 

จ านวน 210 ครัวเรือน 500,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีข้าวพันธุ์ท ี่ดี 

เกษตรกรจ านวน 
210 ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

293 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
เข้าสระกุดเตย  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 

เพื่อเชื่อมต่อคลองส่งน้ า
ห้วยตะเคียนเข้าสระกุด

คลองส่งน้ า 1 สาย กว้าง 1 
เมตร ลึก 1.5 ม. ยาว 1,000 

200,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ

สามารถผันน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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11) 
พิกัด 

เตย ม. อุปโภคบริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
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ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
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294 โครงการปฏิบัติธรรม (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี 

ประชาชนจ านวน 300 คน 30,000 30,000 30,000 30,0
00 

 ประชาร้อยละ 80 
มีศิลมีธรรม 

ประชาชนมีศิลมี
ธรรม 

กอง
การศึกษา 

295 โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสริมใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเป็นแหล่ง
สิ้นค้าโอท็อป 

จ านวน 30 ครัวเรือน 50,000 - - -  ประชาชนร้อยละ 
30 มีร้อยได้เพิ่ม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ทีดีขึ้นครอบครัว
อบอุ่น 

กองช่าง 

296 โครงการขยายเขตไฟฟูาและโคมไฟ
ส่องสว่าง ทางสาธารณะ  (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อให้มีเสาไฟฟูาท่ัวถึง
เพื่อปูองกันอาชญากรรม
และปูองกันทรัพย์สิน
เสียหาย 

เสาไฟฟูาจ านวน 4 ต้น โคมไฟ
ส่องสว่าง 16 จุด 

- 200,00
0 

   ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

297 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายนานายสุขสาร  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 11 ) 
พิกัด 

เพื่อการสัญจรท่ีสะดวก ถนน 1 สายกว้าง 5 ม. ยาว 1 
กม. วางท่อ 3 จุดๆละ 7 ท่อน 

- 800,00
0 

   ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีถนนใน
การล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

298 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 11) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสริมและมีอาหารบริโภค 

ประชาชน 210 ครัวเรือน - 50,000    ประชาชนร้อยละ 
70 มีรายได้เพ่ิม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น มีรายได้
เสริม 

กองช่าง 

299 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรบ้านกุดเตย ม.11 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรังเพือ
การเกษตรบ้านกุดเตย 

500,000 500,00
0 

500,000 500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนท่ี
ปลอดภัย 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

300 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.11 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพิ่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

800,000 800,00
0 

800,000 800,
000 

800,
000 

ประชาชนร้อยละ  
70  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

301 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายเฉลิม นิน  ม.11 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพือ่ความปลอดภัยในการ
การสญัจรของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.จ านวน  1  
เส้น 

500,000 500,00
0 

500,000 500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ  
70  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

302 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 
ม.11 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนได้มีทีออก
ก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 500,000 500,00
0 

500,000 500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ 
60  ได้มีเครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

303 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ
ประปาพร้อมปรับภูมิทัศน์  ม11 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพือ่ความปลอดภัยในการ
การสญัจรของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.จ านวน  1  
เส้น 

500,000 500,00
0 

500,000 500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ  
70  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

304 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ข้างศาลตาปุู  ม.11 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชชนมีลาน
อเนกประสงค์ในการท า
กิจกรรม 

ลานอเนกประสงค์จ านวน  1  
แห่ง 

500,000 500,00
0 

500,000 500,
000 

500,
000 

ประชาชนร้อยละ  
60  มีลาน
อเนกประสงค์ใน
การท ากิจกรรม 

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงคใ์น
การท ากิจกรรม 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

305 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   ม.11 (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อการสัญจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย การ
ขนส่งผลผลิตทันฤดูกาล 

ถนนลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร จ านวน 7 สาย 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจร
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย การขนส่ง
ผลผลิตทันฤดูกาล 

ประชาชนท่ัวไป
บริเวณพื้นท่ี 4 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

306 โครงการขยายถนน คสล.ทุกสายจาก 
4เมตร เป็น 5 เมตร  ม.11 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โคมไฟฟูา จ านวน 30 จุด - - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนหมู่บ้าน
กุดเตยมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

307 โครงการฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ  
ม.11 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อให้น้ าไหลผ่านล าคลอง
ได้และเก็บกักน้ าได้ 

ฝายน้ าล้น คสล.กว้าง 8 เมตร 
ยาว 15 เมตร จ านวน 2 จุด 

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่ง
หาอาหารของชุมชน 

เกษตรกร มีน้ า
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
เป็นแหล่งหาอาหาร
ของชุมชน 

กองช่าง 

308 โครงการก่สอร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางทองสิน  ม.11 (น าเสนอโดย หมู่
ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอดจาก
มลพิษสะดวกและภัย 

ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร จ านวน 1 เส้น 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอด
จากมลพิษและฝุุน
ละออง 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานปลอด
จากมลพิษและฝุุน
ละออง 

กองช่าง 

309 โครงการขุดลอกคลองตะเคียน  ม.
11 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อขยายและเพิ่มความ
ลึกของล าคลองสามารถ
เก็บกักน้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคได้ตลอดเวลา 

คลอง กว้าง 10 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ช่วงสะพานบ้าน
กุดเตยถึงเขตบ้านนางาม 

- - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าไว้ท า
การเกษตร 
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ 

ประชาชน มีน้ าไว้
ท าการเกษตร 
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ 
เป็นแหล่งอาหาร 

กองช่าง 

310 โครงการปฏิบัติธรรม  ม.11 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 11) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตใจให้
สงบ 

พระภิกษุ สามเณร ประชาชน 
จ านวน 200 คน 

- - 50,000 50,0
00 

50,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้เข้าถึง
หลักธรรม 

ประชาชนได้เข้าถึง
หลักธรรม และ
น ามาใช้ใน

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

 

 
 

ชีวิตประจ าวัน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

311 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 

เพื่อสัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4 
ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 50 ซม.วางท่อ
ระบายน้ า 60*100 2 จุดๆ
ละ 9 ท่อน 

1,300,0
00 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

312 โครงการขยายเขตไฟฟูาจากถนนธน
วิถเีข้าสู่หมู่บ้าน และติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างตามทางภายในหมู่บ้าน 20 
จุด  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อความปลอดภัยจาก 
อาญชกรรม 
เพื่อมีแสงสว่างตลอดทาง 

ขยายเขตไฟฟูาตามแบบแปลน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปูองกันภัยอันตราย
ต่างๆ ประชาชนท่ี
สัญจรไป – มา 

กองช่าง 

313 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านเนินสมบูรณ์ถึงบ้านเขาลูกช้าง  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อสัญจรไป – มาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 10  ก. ม.กว้าง 
7 ม.  

8,000,00
0 

8,000,0
00 

8,000,00
0 

8,000
,000 

8,000
,000 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

314 โครงการขุดสระน้ าเพ่ือบริโภคบริเวณ
หลังบ้านนางสมหวัด พระประโคน  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้บริโภค
และการเกษตร 

ขุดสระน้ ากว้าง ตามพื้นท่ี
ประมาณ 10 ไร่ วางท่อทาง
น้ าเข้า 100*100 ม. 2 จุดๆ
ละ 10 ท่อน 
จัดท าประตูน้ าเปิด ปิด 1 
ประต ู

500,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค 
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
ปูองกันภัยแล้ง 

 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

315 โครงการส่งเสริมเลี้ยงโค กระบือ 
แพะ  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มา
งานท าตลอดปี 

จัดหาโค 20 ตัว 
จัดหากระบือ 20 ตัว 
จัดหาแพะ 100 ตัว 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายได้เพ่ิม 

ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มมีรายได้จาก
การเลี้ยงสัตว์ 
ประชาชนมีงานท า
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

316 โครงการปลูกผักสวนครัวแบบกางมุ้ง
ปลอดสารพิษ ของกลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชน   (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ มีผัก
ปลอดสารพิษได้
รับประทาน สุขภาพ
แข็งแรง 

จัดหาอุปกรณ์กางมุ้ง ระบบน้ า
หยด  ท่อ PVC  พันธุ์พืช 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายได้เพ่ิม 

ราษฏรมีอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ มีอาหาร
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลัด 

317 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลี่ยง
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร เพื่อเลี่ยงการ
สัญจรภายในหมู่บ้าน 

กว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม. 
หนา 10 ซม. บดอัดถนนและ
รถเกรดเดอร์วางท่อระบายน้ า 
80*100  ซม 3 จุดๆละ 11
ท่อน 

800,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนได้มีถนน
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

318 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  (น าเสนอโดยหมู่ที่  12) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

ระยะทาง 600 ม. กว้าง 4 ม. ลงลูกรัง
ขอบถนน 50 ซม. หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า 60*100 ซม. 2 จุดๆละ 
9 ท่อน 

- 1,400,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

319 โครงการวางท่อยางระบายน้ าใต้ดิน
จากอ่างเก็บน้ าตาผาลี สู่สระ
น้ าประปาหมู่บ้าน  (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อเป็นการวางท่อยาง
ระบายน้ าเข้าสู่สระประปา
หมู่บ้าน  
เพื่อมีน้ าท าการเกษตร 
เพื่อกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง 

วางท่อยางระบายน้ าขนาด 
60*40 ระยะทาง 3,500 ม. 
จัดท าประตูปิด เปิด 1 ชุด 

- 800,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ตลอดปี 
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320 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค 
ปูองกันภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณถังสูง
ประปาเก่า 

- 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี 

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดท้ังปี 

 
กองช่าง 

321 โครงการสนามกีฬาประจ าต าบล 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 
เพื่อให้เยาวชนได้มีสนาม
เล่นกีฬา 

สนามกีฬาทุกประเภท - 2,000,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีสนามในการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนได้เล่น
กีฬาได้ออกก าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ 

กองช่าง 

322 โครงการสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ซอย 0,1,2,3,4,5,6,7 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
เพื่อขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 8 ยาว 12 กม. วางท่อ
ระบายน้ า 80*100 ซม 16 
จุดๆละ 10 ท่อน  

- 500,000 500,
000 

- - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

323 โครงการเลี้ยงสุกร ปลา กบ (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  12) 
พิกัด 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ จัดซ้ือพันธุ์ปลา สุกร กบ - 50,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพ่ิม 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

324 โครงการปลูกมันส าปะหลัง มันเทศ 
แบบระบบน้ าหยด  (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี  12) 
พิกัด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
ผลผลิต 

จัดซ้ืออุปกรณ์ ท่อ PVC เครื่อง
ปั๊มน้ า อุปกรณ์ระบบน้ าหยด 

- 50,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายเพิ่ม 

ประชาชนมีอาชีพ
เพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 
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325 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายเดชา  เชื้อแพทย์  ม.12 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.5 ซม. 
พร้อมลงลูกรังขอบถนน 50 
ซม. วางท่อระบายน้ า 40 × 
100 จ านวน 8 ท่อน 1 จุด 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีถนนสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 

ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

326 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาท่ีดีขึ้น 

วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชน มี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

327 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ  
ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ไฟฟูาส่งสว่างตาม
ถนนและสะดวกต่อการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟูาตามถนน
จ านวน 10 จุด 

- - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 

328 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก
กางมุ้ง ) ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
พืชผักไว้บริโภคอย่าง
ปลอดสารพิษ 

สร้างโรงกางมุ้ง 2 หลัง พร้อม
ติดตั้งระบบน้ า 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีผักปลอดสารพิษไว้
บริโภค 

ประชาชน มีผัก
ปลอดสารพิษไว้
บริโภค 

กองช่าง 

329 โครงการจัดหาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  ม.
12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ชาวน้ าได้มีพันธ์ข้าว
ท่ีดีและมีคุณภาพ 

จัดหาพันธุ์ข   วหอมมะลิ 
200 กระสอบ 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีข้าวพันธุ์ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

ประชาชน มีข้าว
พันธุ์ท่ีดีและมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
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330 โครงการก่อสร้างซุ่มประตูและปรับ
ภูมิทัศน์บ้านเนินสมบูรณ์  ม.12 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้หมู่บ้านมีซุ้มประตู
และภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

สร้างซุ้มประตู และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
ไดร้ับประโยชน์จาก
การท าซุ้มประตูและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ประชาชน ได้รับ
ประโยชน์จากการ
ท าซุ้มประตูและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองช่าง 

331 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (สายขอบสระน้ าบ้านนางพร
ทิพย์ – นายทอน ปานทอง ม.12 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก 

สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 ม. หนา 0.50 ซม. 
พร้อมลงลูกรังวางท่อระบายน้ า 
40×100 4 จุด ๆละ 8 ท่อน 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ถนนท่ีสะดวก
และมีมาตรฐาน 

ประชาชน ได้ใช้
ถนนท่ีสะดวกและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

332 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
วัดเนินสมบูรณ์ ม.12 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก 

สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 ม. หนา 0.50 ซม. 
พร้อมลงลูกรังวางท่อระบายน้ า 
40×100 4 จุด ๆละ 8 ท่อน 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้ใช้ถนนท่ีสะดวก
และมีมาตรฐาน 

ประชาชน ได้ใช้
ถนนท่ีสะดวกและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

332 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว แพะ 
ไก่พื้นบ้าน จักสาน  ช่างไม้  ม.12 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ จัดหาวัว แพะ ไก่ เครื่องจักรสาน 
และไม้ ส าหรับการประกอบ
อาชีพ 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีอาชีพเสริม และมี
รายได้เสริม 

ประชาชน มีอาชีพ
เสริม และมีรายได้
เสริม 

กองช่าง 

333 โครงการขุดสระน้ าท่ีดินท ากินของ
เกษตรกรบ้านเนินสมบูรณ์  ม.12 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรได้มีสระ
น้ า กักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ขุดสระน้ าให้กับเกษตรกร 
จ านวน 20 บ่อ 

- - - 600,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชน มีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

334 โครงการขุดขยายสระน้ าบริเวณท่ี
สาธารณะประโยชน์  ม.12 (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นท่ีเก็กกักน้ าได้
ปริมาณมากขึ้น 

ขุดขยายสระน้ า - - - 700,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชน มีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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341 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล ประปา 
(น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 13)พิกัด 

เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟูา
ของประชาชนในหมู่บ้าน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลกับระบบ
ประปาหมู่บ้านกว้าง 80 ม. 
ยาว 1.20 ม. 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
100 ได้มีน้ าใช้
ท่ัวถึง 

ช่วยประหยัดค่า
ไฟฟูาของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

342 โครงการขยายเขตไฟฟูาและติดต้ัง
โคมไฟรอบๆหมู่บ้าน (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี  13) 
พิกัด 

เพื่อให้มีเสาไฟฟูาท่ัวถึง 
ปูองกันอาชญากรรมและ
ปูองกันทรัพย์สินเสียหาย 

เสาไฟฟูา  50 ต้นและโคมไฟ
ส่องสว่าง  25 ดวง 

1,000,000 - - - - ประชาชน     ร้อย
ละ 80 มีไฟฟูาแสง
สว่างใช้ 

เพื่อปูองกัน
อาชญากรรมและ
ปูองกันทรัพย์สิน
เสียหาย 

กองช่าง 

343 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มการเลี้ยง
ไก่ สุกร วัว กระบือ แพะขุน กุ้งก้าม
แดง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงครอบครัวอยู่ดีกินดี
ในหมู่บ้าน 

จัดซ้ือหรือสนับสนุน 200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายได้เพ่ิม มี
อาชีพเสริม 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เลี้ยง
ครอบครัวอยู่ดีกินดี
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

344 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  13) 
พิกัด 

เพื่อระบบน้ าให้ไหลได้
สะดวกไม่ให้เกิดปัญหาน้ า
ท้วมขังเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของคนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
คอนกรีตแบบตัวยู กว้าง 
0.60 ม. ยาว 500 ม.  สูง 
0.60 ม. 

300,000 - - - - ท าให้น้ าระบายได้
ร้อยละ 80 

เพื่อระบายน้ าไหล
ได้สะดวกไม่ให้เกิด
ปัญหาน้ าท้วมขัง 

กองช่าง 

345 โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ าเขาอีด่าง 
และสระน้ าอีก 2 สระ  (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี  13) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรที่เพียงพอ
ตลอดปี 

กว้าง 200 ม. 
ยาว 350 ม. 

800,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

346 โครงการปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 13)พิกัด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพมีผัก
ปลอดสารพิษได้
รับประทาน สุขภาพ
แข็งแรง 

จัดหาอุปกรณ์กางมุ้ง ระบบน้ า
หยด ท่อ PVC เมล็ดพันธุ์ 

- 100,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้มี
อาหารปลอด
สารพิษ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
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ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ
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335 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

สร้างถนนลูกรังทุกสายของ
บ้านเนินสมบูรณ์ กว้าง 8 
เมตร ยาว 23 กม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 80× 100 
จ านวน 7 จุด จุดละ 9 ท่อน 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

ประชาชน มีถนน
สัญจร และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

336 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกขึ้น 

สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หนา 0.5 ซม. 
พร้อมถมลูกรังขอบถนนวางท่อ
ระบายน้ า 40 × 100 
จ านวน 2 จุด ๆละ 8 ท่อน 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

ประชาชน มีถนน
สัญจร และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

337 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน   ม.12 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมบริเวณ
หมู่บ้าน 

สร้างรางระบายน้ าตามแบบ
แปลน ท่ีก าหนด 

- - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีรางระบายน้ า
ไว้ใช้ไว้ส าหรับน้ า
ไหลผ่าน 

ประชาชน มีราง
ระบายน้ าไว้ใช้ไว้
ส าหรับน้ าไหลผ่าน 

กองช่าง 

338 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การออกก าลัง
กาย  ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์การออกก าลัง
กาย 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีเครื่องออก
ก าลังกายไว้ใช้
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

ประชาชน มีเครื่อง
ออกก าลังกายไว้ใช้
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

339 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ า
ต าบล  ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้มี
สนามเล่นกีฬา และออก
ก าลังกาย 

สร้างสนามฟุตบอล ,สร้างโดม
,สร้างลานกีฬาตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด 

- - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสนามไว้เล่น
กีฬาทุกประเภท 

ประชาชน มีสนาม
ไว้เล่นกีฬาทุก
ประเภท 

กองช่าง 

340 โครงการก่อสร้างที่ท้ิงขยะประจ า
ต าบล  ม.12 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
12)พิกัด :  

เพื่อเป็นสถานท่ีท้ิงขยะ
ของต าบลตาพระยา 

สร้างสถานท่ีท้ิงขยะแบบ
มาตรฐาน เอนกประสงค์ 

- - - - 1,000,0
00 

ประชาชนร้อยละ 
80ได้มีสถานท่ีท้ิง
ขยะ 

ประชาชน ได้มี
สถานท่ีท้ิงขยะ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
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347 โครงการเจาะน้ าบาดาลในหมู่บ้าน
และบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 13) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
แหล่งน้ าส ารองในฤดูแล้ง 

จ านวน  5  จุด - 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าส ารองใน
ฤดูแล้ง 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าส ารองในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

348 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ 
หมู่บ้าน  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 13) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กว้าง 4 ม. ยาว  - 920,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนท่ีไร้ฝุุน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

349 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตไฟฟูา  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 13) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค
บริโภค 

ประปาขนาดใหญ่พร้อมขยาย
เขตไฟฟูา 

- 4,000,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภคของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

350 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายสามแยกวัดไปเขาอีด่างนานาย
ผัน(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 13) 
พิกัด 

เพื่อให้เกษตรกรสัญจร
และล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. - 600,000 - - - ประชนร้อยละ 80 
มีถนนในการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีถนน
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

351 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพ  ม.13 (น าเสนอโดย 
หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพท่ีมั่นคงและมีรายได้
ท่ีมั่นคง 

ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพท่ี
มั่นคง 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาชีพท่ีมั่นคง
และมีรายได้ท่ีมั่นคง 

ประชาชน มีอาชีพ
ท่ีมั่นคงและมีรายได้
ท่ีมั่นคง 

กองช่าง 

352 โครงการท ารั้วรอบอ่างเก็บน้ าเขาอี
ด่างและสระสามแยกวัด  ม.13 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันไม่ให้น าสัตว์
เลี้ยงลงสระน้ าเช่น วัว 
ควาย เป็นต้น 

ประชาชนได้ใช้น้ าท่ีสะอาด - - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ท่ีสะอาด 

ประชาชนมีน้ าใช้ท่ี
สะอาด 

กองช่าง 
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353 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายรอบ
หมู่บ้าน  ม.13 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
13) 
พิกัด : 

เพื่อปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายให้มีระบบท่ี
ชัดเจน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้
มีระบบท่ีชัดจน 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง 
ชัดเจน 

ประชาชน ได้รับฟัง
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้อง ชัดเจน 

กองช่าง 

354 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทุกสายพร้อมวางท่อ  ม.13 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

สร้างถนนลูกรังทุกสายของ
บ้านเนินสมบูรณ์ กว้าง 8 
เมตร ยาว 500 กม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 80× 100 
จ านวน 5 จุด จุดละ 6 ท่อน 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

ประชาชน มีถนน
สัญจร และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

355 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
จอ  จ านวน 5 จุด  ม.13 (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันการก่อ
อาชญากรรมการลักขโมย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 
10 จุด พร้อมศูนย์ควบคุม 

- - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีความความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินและชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิต 

กองช่าง 

356 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดตั้ง
โคมไฟรอบหมู่บ้าน    ม.13 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : 

เพื่อให้ครอบครัวท่ีขยายได้
มีไฟฟูาใช้เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

เพิ่มเสาจ านวน  30 ต้น (ตาม
แบบแปลน ไฟฟูา) 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

357 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพและ
เครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด :  

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีท่ี
ออกก าลังกายท่ีสมบูรณ์
และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วย 

โดมพร้อมส าเร็จ 1 หลัง และ
เครื่องออกก าลังกายพร้อมห้อง
ฟิตเนต 1 ห้อง 

- - - 600,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนได้มีมาใช้
บริการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงมากขึ้น
ปลอดจากโรคความ
ดันและเบาหวาน
และโรคอ้วน 

กองช่าง 

358 โครงการถนนดินยกระดับ 24 สาย
พร้อมวางท่อ  20  จุด  (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : ม.13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรไปมาอย่างสะดวก 
สบาย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมลงลูกรังหนา 0.15 ซม. 
วางท่อ 5 จุด 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีถนนสัญจร และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

ประชาชน มีถนน
สัญจร และขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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359 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้านพร้อมห้องน้ า  ม.13 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : ม.13 

เพื่อซ่อมแซมต่อเติม
ปรับปรุง อาคาร และ
ห้องน้ า 

เพื่อให้ศาลาประชาคมมีพ้ืนท่ี
กว้างใหญ่ กว่าเดิม 

- - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีศาลา
ประชาคมท่ีกว้าง
ใหญ่ และมีห้องน้ า
ส าหรับการบริการ 

ประชาชน ได้มี
ศาลาประชาคมท่ี
กว้างใหญ่ และมี
ห้องน้ าส าหรับการ
บริการ 

กองช่าง 

360 โครงการโรงสีชุมชน  ม.13 (น าเสนอ
โดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมีโรงสี
ข้าวชุมชน ไว้สีข้าวบริโภค
กันเอง 

จัดต้ังโรงสีข้าวชุมชน  - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีโรงสีข้าว
ชุมชน ไว้บริโภค
ข้าวกันเอง 

ประชาชน มีโรงสี
ข้าวชุมชน ไว้
บริโภคข้าวกันเอง 

กองช่าง 

361 โครงการขุดขยายสระน้ าเขาอีด่าง ม.
13 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 13) 
พิกัด : ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดขยายสระน้ าเขาอีด่าง - - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

362 โครงกรกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1,2,4,5  
(น าเสนอโดยหมู่ที ่ 14) 
พิกัด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
อย่างสะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,000,0
00 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

คนในชุมชนมีถนนท่ี
ปลอดฝุุน 

กองช่าง 

363 โครงการขุดแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภค  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าท า
การเกษตร 

กว้าง 150 เมตร ยาว 240 
เมตร ลึก 3.50 เมตร 

800,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ของประชาชน
มีแหล่งน้ า 

การอุปโภคบริโภค
ในชุมชนไม่ขาด 

กองช่าง 

364 โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
105  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อให้เกษตรกรได้ข้าว
พันธุ์ดี 

พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 300 
ถุง 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีพันธุ์ข้าวท่ีดี 

เกษตรกรเกิดพัฒนา
คุณภาพข้าว 

กองช่าง 
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365 โครงการสวนสุขภาพ พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อให้คนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ปุาชุมชนขนาด 2 ไร่ พร้อม
อุปกรณ์ 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีท่ีออกก าลัง
กาย 

ราษฎรในชุมชน
เกิดความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

366 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
เสริม 

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดจ านวน 15 
ราย 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีรายได้เสริม 

เกษตกรมีรายได้
จุนเจือครอบครัว 

กองช่าง 

367 โครงการสืบสานวัฒนธรรมตักบาตร
ดาวดึง  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่ออนุรักษ์สิลปวัฒน
ธรรมท่ีดี 

ประชาชนในหมู่ 14 มีจ านวน 
234 หลัง 

20,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ท าบุญเข้าวัด 

ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมสืบสาน
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 

368 โครงการถนน คสล. ซอย 1,2,4,5 ,6,7 
(น าเสนอโดยหมู่ที ่ 14) 
พิกัด 

ในชุมชนมีถนนปลอดฝุุน กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนปลอดผุ่น 

ท าให้มีสุขภาพ
กายสุขภาพใจท่ีดี 

กองช่าง 

369 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้คนชุมชนท่ีเป็น
เกษตรกรได้ใช้ถนน 

กว้าง 6 ม.ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
- 

1,000,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ขนส่งพืชทางการ
เกษตร 

การสัญจรไปมา
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

370 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า
ส านักสงฆ์  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อท่ีสะดวกในการไปวัด
ท าบุญ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 450,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
90 มีถนนท่ี
ปลอดภัย 

พระภิกษุสามเณร
คนในชุมชน 

กองช่าง 

371 ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างประเทศ  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคคี 

กว้าง 10 เมตร ยาว 6,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
เชื่อมความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 

คนในชุมชนมี
รายได้เพ่ิม 
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372 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อแก้วิกฤตภัยแล้งใน
ชุมชน 

จ านวน 1 บ่อ บริเวณแหล่ง
ฟื้นฟู 

- 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ 

ชุมชนสามารถแก้
วิกฤตปัญหา 

กองช่าง 

373 ลาน คสล. ตากพืชผล (น าเสนอโดย
หมู่ท่ี  14) 
พิกัด 

เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ตาก
ผลผลิต 

กว้าง 28 ม. ยาว 45 ม. หนา 
0.12 ม. 

- 700,000 - - - ประชาชนร้อยละ 80 มี
ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร 

เกษตรกรใน
ชุมชนมีลานตาก 

กองช่าง 

374 โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟูาส่องสว่างถนนทางแยก –  
หมู่บ้านเขาลูกช้าง  ม.14(น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอและให้แสงสว่าง
ตามแยก หรือซอยท่ี
เปลี่ยว 

เสาไฟฟูาจ านวน 12 ต้น โคม
ไฟฟูา จ านวน 12 โคม จาก
ทางแยก – หมู่บ้าน 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอและมีแสง
สว่างตามแยกและ
ซอย 

ประชาชน มี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอและมี
แสงสว่างตาม
แยกและซอย 

กองช่าง 

375 โครงการขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภค ซอย 2 บ้านเขา
ลูกช้าง ม.14 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  
14) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าต้นทุนใน
หน้าฝน เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

สระน้ ากว้าง 80 เมตร ยาว 
280 เมตร ลึก 6 เมตร พร้อม
ทางน้ าเข้าและออก 

- - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้และน้ า
ส าหรับการท า
การเกษตร 

ประชาชน มีน้ าใช้
และน้ าส าหรับ
การท าการเกษตร 

กองช่าง 

376 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม
เกรดเดอร์ภายในหมู่บ้าน  ม.14 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อให้คนในชุมชนมีถนน
ลูกรังที่ได้มาตรฐาน ใช้ใน
การสัญจรผ่านไปมา 

ถนนทุกสายท่ียังเป็นถนนดิน
และถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนลูกรังใช้
สัญจรไปมาอย่าง
สะดวก สบาย 

ประชาชน มีถนน
ลูกรังใช้สัญจรไป
มาอย่างสะดวก 
สบาย 

กองช่าง 
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377 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านเขาลูกช้าง  ม.14 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรใช้ล าเลียง
พืชผลผลิตออกสู่ตลาดได้
สะดวกสบาย 

ถนนลูกเพื่อการเกษตรทุกซอย
กว้าง 6 เมตร ยาว 35 กม. 
หนา0.10 เมตร พร้อมอัด
เกรดลดทับ 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนเพื่อไว้
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชน มีถนน
เพื่อไว้ล าเลียง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

378 โครงการขุดลอกสระน้ าเพ่ือ
การเกษตร ซอย5 ม.14 (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรกรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

ขุดลอกสระน้ าขนาด กว้าง 20 
เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 3 
เมตร 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

379 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกั้นคลอง
ยุทธศาสตร์จ านวน  3  จุด  ม.14 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าให้อยู่ใน
คลองยุทธศาสตร์ เพื่อใช้
ในการเกษตร 

ฝายกว้าง 7 เมตร ยาว 12 
หนา0.15 เมตร จ านวน 3 
ฝาย 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี 

ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

380 โครงการรางระบายน้ า คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.14 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  
14) 
พิกัด : 

เพื่อระบายน้ าออกจาก
ชุมชน ปูองกันการกัดเซาะ 

ราง คสล.ตัวยู กว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 2,000 ม. 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีช่องทาง
ระบายน้ าออกจาก
หมู่บ้าน 

ประชาชน มี
ช่องทางระบาย
น้ าออกจาก
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

381 โครงการสวนสุขภาพพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ ม.14 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  
14) 
พิกัด : 

เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและออกก าลัง
กายของคนในชุมชน 

ทางเดิน – วิ่ง คสล. กว้าง 1 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.10 เมตร พร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์การออกก าลังกาย 

- - - 700,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกาย
ของคนในชุมชน 

ประชาชน มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกายของคน
ในชุมชน 

กองช่าง 

382 โครงการถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
ประเทศ สายแซเงือบ  ม.14 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนท้ังสอง
ประเทศมีเส้นทางสัญจร
ไปมา-อย่างสะดวก เพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

ถนนลูกรัง กว้าง 8 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา0.15 
เมตร เกรดบอดอัด 

- - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ 80 
มีถนนไว้ใช้ส าหรับ
สัญจรไปมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ประชาชน มีถนน
ไว้ใช้ส าหรับสัญจร
ไปมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนสินค้า
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
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(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 
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383 โครงการขุดลอกคลองท้ายหมู่บ้าน  
ม.14 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้เป็น
ต้นทุนเพื่อใช้ในภาคการ
เกษตรกรรม ตลอดท้ังปศุ
สัตว์ 

ขุดลอกคลองกว้าง 12 เมตร 
ยาว 230 เมตร ลึก 6 เมตร 

- - - - 900,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรและ
ปศุสัตว์ 

ประชาชน มีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตรและ
ปสุสัตว์ 

กองช่าง 

384 โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด  
ม.14 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  14) 
พิกัด : 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มและส่งเสริม
อาชีพให้แก่เกษตรกร 

กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในหมู่บ้าน 
จ านวน 20 หลังคาเรือน 

- - - - 700,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาชีพและ
รายได้ท่ีมั่นคง 

ประชาชน มี
อาชีพและรายได้
ท่ีมั่นคง 

กองช่าง 

385 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

มีถนนมาตรฐานสัญจร
สะดวกปลอดภัย 

กว้าง 5 ยาว 250 ม. วางท่อ 
2 จุด 14 ท่อน 

700,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ได้ถนนท่ีมี
มาตรฐานสัญจร
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

386 โครงการขยายเขตโคมไฟฟูา
สาธารณะ  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดตั้งโคมไฟฟูาจ านวน 10 
จุด  ซอย 1-7 

50,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีไฟฟูาแสง
สว่างใช้ 

แสงสว่างเพียงพอ กองช่าง 

387 โครงการขุดสระน้ า ซอย 1  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดท้ัง
ปี 

กว้าง 150 ม. ยาว 200 ม. 
ลึก 4.5 ม. 

2,000,0
00 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอ 

กองช่าง 

388 โครงการถนนลาดยาง ซอย 2,4 ถึง
ถนนศรีเพ็ญ  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

ประชาชนมีถนนมาตรฐาน
ในการสัญจรและขนพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 6 ม. ยาว 6 กม. วางท่อ 
6 จุด ท่อ 60 ซม. จุดละ 8 
ท่อน 

30,000,
000 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนในการ
สัญจร 

มีความสะดวกใน
การขนสินค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

71 
 

แบบ ผ.01 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

389 โครงการเลี้ยงปศุสัตว์ โค หมู  ปลา 
ไก่ เป็ด (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด 

ประชาชนมีอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ 

จัดซ้ือสัตว์เลี้ยงตามท่ีก าหนด 
100,000 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

มีอาชีพ เพิ่ม
รายได้ 

กองช่าง 

390 โครงการเครื่องออกก าลังกาย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด 

ประชาชนมีเครื่องออก
ก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 

100,000 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
70 มีร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมีสภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

391 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด 

มีถนนได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. วาง
ท่อ 2จุด ท่อนละ 40 ซม. 14 
ท่อน 

- 570,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

392 โครงการก่อสร้างอาคารพร้อม
อุปกรณ์ตราชั่งพืชผลทางการเกษตร  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด 

เพื่อชั่งพืชผลทางการ
เกษตรเพื่อน ามาแปรรูป 

อาคาร 1 หลัง สูง 4.5 ม. เสา 
9 ต้น พร้อมห้องน้ าและ
อุปกรณ์ตราชั่ง 

- 1,000,0
00 

- - - ร้อยละ 70  มีตรา
ชั่งในการชั่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนมีตรา
ชั่งพืชผลทางการ
เกษตรเพื่อน ามา
แปรรูป 

กองช่าง 

393 โรงผลิตน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโค
และจ าหน่าย  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด 

เพื่อประชาชนมีน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและ
จ าหน่าย 

โรงผลิตน้ าพร้อมอุปกรณ์ - 500,000 - - - ร้อยละ 70 มีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค 

มีน้ าสะอาด
จ าหน่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ชุมชน 

กองช่าง 

394 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
หมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด 

ประชาชนใช้สัญจรและน า
พืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวก 

กว้าง 8 ม. สูง 1.5 ม. วางท่อ
ระบายน้ าจ านวน 10 จุด 
ขนาด 40*100 ม. จุดละ 10 
ท่อน พร้อมลดอัดแน่นลูกรัง
ยาว 10 กม.  
 

- 500,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีถนน
ในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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395 โครงการรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อปูองกันน้ าท้วมขังตาม
บ้านเรือนประชาชน 

รางระบายน้ าทุกซอย 
- 800,000 

- - - ประชาชนร้อยละ 
70 น้ าไม่ท้วมขังใน
หมู่บ้าน 

น้ าไม่ท้วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

396 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลในหมู่บ้าน 
จ านวน  4  บ่อ  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด : 

เพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งท่ี
ขาดแคลนน้ า 

จ านวน  4  บ่อ - 800,000 - - - ร้อยละ  60  มีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

397 โครงการขยายโคมไฟฟูาสาธารณะ  
ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

ประชาชนมีถนนมาตรฐาน
ในการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนสัญจรไป
มา อย่าง
สะดวกสบาย 

ประชาชน มีถนน
สัญจรไปมา อย่าง
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

398 โครงการขยายสระน้ าประปา  ม.15 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ ต่อ
การผลิตน้ าประปา 

กว้าง 200 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

399 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน   ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด : 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางราชการ 

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

- - 700,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับฟัง
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ฟังข่าวสารท่ี
ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

กองช่าง 

400 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟูาเวลา
ไฟตก  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ 

ขยายหม้อแปลงไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้ไฟฟูา
อย่าง 

  

401 โครงการถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้ได้ถนนท่ีขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
สะดวก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 ม. 

- - - 900,00
0 
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402 โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
ซอย  1-10  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรจะได้มี
เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรกร 

จ านวน 10 ซอย ระยะทาง
ประมาณ 20 กม. 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีทางขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

403 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ  ม.15 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม
จากการทอเสื่อ 

สนับสนุนและส่งเสริมการทอ
เสื่อ ในหมู่บ้าน 

- - - 700,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีอาชีพเสริมท่ี
มั่นคงและมีตลาด
รองรับ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมท่ีมั่นคงและ
มีตลาดรองรับ 

ส านักปลัด 

404 โครงการขยายเขตไฟฟูาพื้นท่ี
การเกษตร  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรจะได้มีไฟฟูาใช้
ในพื้นท่ีท าการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

1.ซอย 2 ยาว 200 ม. 
2. ถนนลาดยางหนองหญ้า
แก้ว ยาว 1,500 ม. ซอย 6 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีไฟฟูาใช้ใน
พื้นท่ีท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว ์

ประชาชน มี
ไฟฟูาใช้ในพื้นท่ี
ท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

405 โครงการถนนถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรจะได้มี
เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรกร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีทางขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

406 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นท่ีท ากินในหมู่บ้าน  
ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับใช้ในฤดู
แล้ง 

ขุดเจาะบาดาล ในพื้นท่ีท ากิน
ท่ีก าหนด 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าส าหรับใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชน มีน้ า
ส าหรับใช้ในฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

407 โครงการจัดซ้ือถังขยะทุกหลังคา
เรือน  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีท่ีท้ิงขยะเป็น
ระบบและปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 180 ครัวเรือน - - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ 
80 มีท่ีท้ิงขยะเป็น
ระบบและปลอดภัย
ต่อสุขภาพ 

ประชาชน มีท่ีท้ิง
ขยะเป็นระบบ
และปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
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408 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝน  ม.15 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าฝนเก็บกักไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

จ านวน 2 จุด  
1. ศาลาประชาคมสนามกีฬา 
2. ศาลาประชาคม ซอย 1 
บ้านผู้ใหญ่บ้าน 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้น้ าท่ีเก็บ
กักไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ประชาชน ได้ใช้
น้ าท่ีเก็บกักไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

409 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
15) 
พิกัด : 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ า
เพียงพอในการอุปโภค – 
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ 

- - - - 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้ใช้น้ าอย่าง
เพียงต่อการอุปโภค 
– บริโภค 

ประชาชน ได้ใช้
น้ าอย่างเพียงต่อ
การอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

410 โครงการถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อเกษตรกรจะได้มี
เส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรกร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 900,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีทางขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

411 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอย  
4  ม.15 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 15) 
พิกัด : 

เพื่อใช้เป็นถนนสัญจรไป
มาอย่างสะดวกสบาย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 
เมตร จากแยกลาดยาง
ทัพเซียม – หนองหญ้าแก้ว ถึง 
ถนนศรีเพ็ญ 

- - - - 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 
80 มีทางขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ประชาชนมีทาง
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

412 โครงการเจาะบ่อบาดาล (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี  16) 
พิกัด : 

เพื่อเป็นแหลง่น้ าส ารอง
ในช่วงฤดูแล้ง 

บ่อบาดาลขนาด 4 น้ิว พร้อม
ซับเมอร์ 

200,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

413 โครงการขยายเขตไฟฟูา (น าเสนอ
โดยหม ู่ที่  16) 
พิกดั : 

เพื่อประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

ซอยบ้านนางเชืองถึงบ้านนาย
บรรพจน์ จ านวน  11 ต้น 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ  
80 มีไฟฟูาใช้ท่ัวถึง 

ชาวบ้านมีไฟฟูา
ใช้ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

414 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคกระ
เบือ (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  16) 
พิกัด:  

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงโค  
กระบือ 

จัดซ้ือแม่พันธ์ 6 ตัว กระบือ 6 
ตัว 

100,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีรายได้เพ่ิม 

ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
การเลี้ยงและส่ง
มอบต่อเป็นทุนใน
การเลี้ยงต่อไป 

ส านักปลัด 

415 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี  16) 
พิกัด : 

เพื่อประชาชนมีถนนใน
การสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ซอยบ้านนางบุญส่ง  ม่วงประ
โคน กว้าง 5*100 ม. ท่อ 7 
ท่อน 

- 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ 70 
มีถนนในการสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนใน
ชุมชนเดินทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

416 โครงการก่อสร้างฝายบล็อกคอน
เวิร์สคลองห้วยยาง (น าเสนอโดยหมู่
ท่ี 16) 
พิกัด : 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรเชื่อมต่อหมู่บ้าน
และล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 2*3 จ านวน 3 ช่อง - 700,000 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีทางเชื่อมต่อหมู่บ้าน
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

417 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
หมู่บ้าน (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เดินทางได้สะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร 

- 1,000,000 - - - ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

418 โครงการปรับปรุงประปาพร้อมท า
รางน้ าเข้าสระประปา  ม.16 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าท่ีสะอาดถูก
หลักอนามัยให้ชาวบ้านได้
อุปโภค – บริโภค และมี
สุขภาพท่ีดีและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ชาวบ้าน 

ท าประปาน้ าใสพร้อมสร้างราง
น้ าคอนกรีตเอาน้ าเข้าสระ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 ม. 
ลึก 1.7 ม. 

- - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีน้ าท่ีสะอาดถูกหลัก
อนามัยให้ชาวบ้านได้
อุปโภค – บริโภค  

ประชาชน มีน้ าท่ี
สะอาดถูกหลัก
อนามัยให้
ชาวบ้านได้
อุปโภค – บริโภค  

กองช่าง 

419 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูา จ านวน 2 ช่วง 
ระยะทาง 1,250 เมตร 

- - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชน มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

420 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส  ม.
16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

เพือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา และขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 
250 เมตร 

        

421 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้าย
หมู่บ้านศาลปุูเจ้า ม.16 (น าเสนอ
โดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

          

422 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระหนอง
กระทุ่ม  ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
16) 
พิกัด : 

          

423 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ  
ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

          

424 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

          

425 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบ
หมู่บ้าน  ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
16) 
พิกัด : 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

427 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านแบบฝาปิด  ม.16 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 16) 
พิกัด : 

          

428 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่
และไก่ไข่  ม.16 (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 
16) 
พิกัด : 

          

429 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศ
เหนือหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรมา
สะดวกสบายและ
ปลอดภัย 

 500,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีถนนในการ
สัญจรได้สะดวก
และปลอดภัย 

ท าให้ได้มีถนน 
คสล.สัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

430 โครงการขุดลอกสระน้ าลงสระ
ประปา(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีน้ าผลิตประปาได้
ตลอดส าหรับอุปโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 

 800,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ท าให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคได้ตลอดปี
เพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 

431 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะใน
หมู่บ้าน  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้มีไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

 100,000     ร้อยละ 70 มีไฟฟูา
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ท าให้คนในชุมชน
มีไฟฟูาใช้ครบทุก
คน 

กองช่าง 

432 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวน
ครัว  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว 30,000     ประชาชนร้อยละ 
80 มีผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค 

ท าให้มีผักปลอด
สารพิษไว้
รับประทานเองใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
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433 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายแยกหนองมั่ง  
(น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด 

เพื่อให้ใช้ในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรได้
ตลอดปี 

 

- 400,000 

   ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ท าให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

434 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ
เพื่อการเกษตร สายแยกนางซอร์ 

เพื่อให้ใช้ในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรได้
ตลอดปี 

 

- 300,000 

   ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ท าให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

435 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพดี (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด 

เพื่อให้คนในชุมชนทุกกลุ่ม
ได้มีเครื่องออกก าลังกาย
เพียงพอ 

 
- 100,000 

   ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

กองช่าง 

436 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายคลองส่งน้ าห้วย
ตะเคียน  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี 17) 
พิกัด 

เพื่อให้เกษตรกรมีถนนขน
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

- 500,000 

   ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ท าให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

437 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร  (น าเสนอโดยหมู่ท่ี  17 ) 
พิกัด 

เพื่อเกษตรกรในหมู่บ้านมี
น้ าใช้ในฤดูแล้ง 

จ านวน  5  บ่อ 
- 1,000,000 - 

  ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 

มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง 

438 โครงการขุดคลองส่งน้ าสายห้วย
ตะเคียนเข้าสระกาชาดเขาอีด่าง  
(น าเสนอโดยหมูท่ี 17 ) 
พิกัด 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอดปี 

 

- - 

300,000   เกษตรกรร้อยละ 
80 มีน้ าในการท า
การเกษตร 

ท าให้เกษตรกรท า
นาได้ตลอดท้ังปี
และมีรายได้เพ่ิม 

กองช่าง 
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439 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อท าความสะอาดระบบ
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้านบ้านร่มทอง 
  

   ร้อยละ 80 มีน้ าใช้
ท่ีสะอาด  

ประชาชนมีน้ าใช้
ท่ีสะอาด และ
ไหลตลอด 

 

440 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อเพิม่ความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายใน
หมู่บ้าน 

     ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความรู้สึก
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

441 โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้ความสะดวกใน
เรื่องของไฟแสงสว่าง 

บริเวณภายในหมู่บ้าน      ประชาชนร้อยละ 
๗๐ ได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

442 โครงการถนนดินยกระดับเพื่อ
การเกษตร (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้ใช้ในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตรได้
ตลอดปี 

เส้นถนนดินการเกษตรภายใน
หมู่บ้านบ้านร่มทอง 

-  

   ประชาชนร้อยละ 
70 มีถนนสัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ท าให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

443 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
17) 
พิกัด : 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
ให้สามารถระบายน้ าได้ดี
ไม่ท้วมขังในหมู่บ้าน 

บริเวณภายในหมู่บ้านบ้านร่ม
ทอง หมู่ท่ี 17 

     สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ 80 

สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกไม่
อุดตันและไม่ท้วม
ขัง 

กองช่าง 

444 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ในเขตหมู่ท่ี 17 บ้านร่มทอง  - - - - ประชาชนร้อยละ  
80 ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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445 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 
17) 
พิกัด : 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อ
การเกษตรของหมู่ท่ี 17 บ้าน
ร่มทอง 

     ประชาชนร้อยละ 
90 มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้ใช้
สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

446 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเฉลิมพระ
เกียรติ (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. ลึก  3 
ม. หนา 10 ซม. 

     ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

447 โครงการจัดซ้ือพันธ์ข้าวหอมมะลิ 
105 (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อเพิ่มมาตรฐานพันธ์
ข้าวให้แก่เกษตรกร ให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดี และมี
มาตรฐาน 

จัดซ้ือพันธุ์ข้าวมะลิ 105 
จ านวน 400 ถุง ๆละ 25 
กิโลกรัม 

     ประชาชนร้อยละ 
80 มีเมล็ดพันธุ์ข้าว
ท่ีดี 

ประชาชนได้มี
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดี 

ส านักปลัด 

448 โครงการส่งเสริมถนนลาดยาง
อัลฟัลดิด (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อพัฒนาถนนให้มี
มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย 

ถนนทุกสายภายในหมู่ท่ี 17 
บ้านร่มทอง 

     ร้อยละ 80 ได้มี
ถนนใช้ท่ีปลอดภัย 

ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีปลอดภัย
และมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

449 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลานิล 
(น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม และมีรายได้
เพิ่ม 

ประชาชนในหมู่ท่ี 17 บ้านร่ม
ทอง 

     ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีอาชีพเสริม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและมี
อาชีพท าในยาม
ว่างจากการท า
เกษตร 

กองช่าง 

450 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน (น าเสนอโดย หมู่ท่ี 17) 
พิกัด : 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในหมู่ท่ี 17 บ้านร่ม
ทอง 

     ประชาชนร้อยละ 
80 ได้มีอาชีพเสริม 

ประชาชนได้มี
อาชีพเสริมและมี
อาชีพท าในยาม
ว่างจากการท า
เกษตร 

กองช่าง 
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451 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ
งานชีพให้กับนักเรียน  
เพื่อนักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-6  

109,
221 

    นักเรียนร้อยละ 
100 ได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะส่งเสริม
อาชีพ 

นักเรียนได้ฝึก
ทักษะงานอาชีพท่ี
หลากหลายและ
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

กอง
การศึกษา 

452 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน 

- 60,000 - - 

 นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จากแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียได้น า
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 

453 โครงการท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้
กวาดทางมะพร้าว โรงเรียนบ้านกุด
เวียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน 

- - 50,000 - 

 นักเรียนร้อยลุ 90 
เป็นผ้  ที่รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการ
ปฏิบัติงานเกิด
ทักษะและ
น าไปใช้พัฒนา
ต่อเนื่องเกิด
ทักษะงานอาชีพ
ต่อไปได้ 

กอง
การศึกษา 
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จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

454 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ท่ีดีให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียน    50,000 

 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
และเห็นคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

455 โครงการฝึกทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านตะโก 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
และสามรถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกมี
ทักษะในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตได้ 

80,00
0 

80,000 80,000 80,000 

 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตะโกมีความรู้และ
ทักษะในการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 

456 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านตะโก 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก
จ านวน 221 คน 

50,00
0 

50,000 50,000 50,000 

 

นักเรียนร้อยละ 90 
มีพัฒนาการด้าน
คุณภาพจิต รู้บาป
บุญ คุณ โทษ มีจิต
อาสาเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามค าสอนทาง
ศาสนา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

457 โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนร้  โรงเรียนบ้านตะโก 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทฤษฏีของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก มี
ทักษะในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
สามารถน าโครงการไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

30,00
0 

30,000 30,000 30,000 

 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมได้
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตะโก มีความรู้ ความ
รับผิดชอบและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมน าหลักการไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
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458 โครงการฝึกทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านตะโก 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทฤษฎีของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก มี
ทักษะในการท างาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
สามารถน าโครงการไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเน ินชีวิตได้ 

40,00
0 

40,000 40,000 40,000 

 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมได้
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตะโกมีความรู้ ความ
รับผิดชอบและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
พร้อมน าหลักการไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กอง
การศึกษา 

459 โครงการจัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี  เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ให้บริการประชาชน 

รถสุขาเคลื่อนท่ีจ านวน 1  คัน 600,0
00 

600,000 600,000 600,000 

 
ประชาชนร้อยละ 
70 มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ประชาชนพึงพอใจใน
การใช้บริหารห้องสุขา
เคลื่อนท่ี 

ส านักปลัด 

460 โครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น1 
คูหา 8 ห้อง 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้
บริหารประชาชน 

ก้อสร้างอาคาร 2 ชั้น 1 คูหา 
8 ห้อง 

5,000,
000 

5,000,000 5,000,000 5,000,0
00  

ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

461 โครงการส่งเสริมการเกษตร ระบบ
มันน้ าหยด 

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ภายในต าบลตาพระยา 100,0
00 

100,000 100,000 100,000 

 
ร้อยละ 80 พึง
พอใจในการส่งเสริม
การปลูกมันน้ าหยด 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด 

462 โครงการสนับสนุนสารส้ม – 
คลอรีน ประปาหม ู่บ้าน 

เพื่อกลั่นกรองน้ าให้ใสและ
ถูกสุขลักษณะ 

กับหมู่บ้านท่ีมีประปา 100,0
00 

100,000 100,000 100,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าสะอาดใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ท่ีถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

463 โครงการไฟฟูาสาธารณะประโยชน์
แต่ละหมู่ 

เพื่อให้มีแสงไฟสว่างเกิด
ความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ภายในต าบลตาพระยา 100,0
00 

100,000 100,000 100,000 

 

ประชาชนร้อยละ 
80  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

464 โครงการต่อเติมโดมด้านทิศ
ตะวันตก 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์
อย่างเพียงพอ 

ต่อเติมโดมจ านวน  4 ห้อง 500,0
00 

500,000   

 
ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ประชาชนมีท่ีร่วมท า
กิจกรรมท่ีเพียงพอต่อ
การใช้บริการ 

กองช่าง 
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465 โครงการจัดหา internet   (wifi) เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
เยาวชน นักเรียน  
นักศึกษาในการค้นคว้าหา
ความรู้ 

จ านวน  2  จุด  บ้านกุดเวียน 
กุดเตย 

100,0
00 

100,000 100,000 100,000 

 

ประชาชนร้อยละ 
90 พึงพอใจในการ
รับบริการ 

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ได้
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จาก  internet 

กองช่าง 

466 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่อปูองกันการโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

จ านวน  2  จุด 500,0
00 

500,000 500,000 500,000 

 

เกิดความปลอดภัย
ร้อยละ 90 ของ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

เกิดความปลอดภัย
การโจรกรรม 

กองช่าง 

467 โครงการจัดซ้ือรถขยะ  จ านวน  1  
คัน 

เพื่อไว้บริการประชาชน  
17 หมู่บ้านในเขตต าบล
ตาพระยา 

จ านวน  1  คัน 2,000,
000 

2,000,000 2,000,000 2,000,0
00  

ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ  
70ในการบริการ 

มีรถไว้บริการเก็บขยะ
ให้กับประชาชน 

ส านักปลัด 

468 โครงการจัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

เพื่อสนับสนหุนประชาชน
ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว 

จ านวน  1  เครื่อง 200,0
00 

200,000 200,000 200,000 

 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ  
70ในการบริการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

ส านักปลัด 

469 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
ทัพสยาม – ซอยจังกาโก 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

กว้าง  8 ม.ยาว 6 กิโลเมตร 5,000,
000 

5,000,000 5,000,000 5,000,0
00  

ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

อบจ.สระแก้ว 

470 โครงการฝึกอาชีพ เพื่อฝึกทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน 

หมู่บ้านละ  50,000บาท 50,00
0 

50,000 50,000 50,000 

 
ร้อยละ 90 
ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิม 

ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มมูลค่าสินค้า 

ส านักปลัด 

471 โครงการจัดศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ในการด ารงชีพ 

ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่สมาชิก อบต. พนักงาน  
ผู้น าหมูบ้าน 

300,0
00 

300,000 300,000 300,000 

 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีความรู้
เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

ประชาชนมีความรู้ มี
ประสบการณ์มากขึ้น 

ส านักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

85 
 

แบบ ผ.01 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

472 โครงการตรวจสุขภาพตา ฟันให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

17 หมู่บ้าน 100,0
00 

100,000 10,000 10,000 

 
ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนทุกคนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

473 โครงการจัดซ้ือเครื่องมือตัดแต่งกิ่ง
ไม้และเลื่อยตัดต้นไม้ 

เพื่อไว้ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้และ
ตัดต้นไม้ยามเกิดอุบัติเหตุ 

เครื่องตัดแต่งกิ่ง , เครื่องตัด
ต้นไม้ 

50,00
0 

50,000   

 
ร้อยละ  80 มี
ความพึงพอใจกับ
การบริการ 

ส านักงานมีเครื่องมือ
ในการใช้งาน 

ส านักปลัด 

474 โครงการจัดท าฝายน้ าล้น เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ให้
เพียงพอในฤดูแล้ง 

จ านวน  10  ฝาย 500,0
00 

500,000 500,000 500,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าใช้หน้าแล้ง 

ประชาชนมีปริมาณ
น้ าไว้ใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

475 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ
ถาวร 

เพือ่ให้มีท่ีก าจัดขยะ
ภายในส านักงาน 

จ านวน  1  จุด 50,00
0 

50,000 50,000 50,000 
 

ร้อยละ 80 มีท่ี
ก าจัดขยะ 

ส านักงานมีพ้ืนท่ี
สะอาดและสวยงาม 

กองช่าง 

476 โครงการ ฝึกทบทวน และฝึกอบรม 
อป.พร. ต าบลตาพระยา 

เพื่อเป็นการฝึกทบทวน   
อป.พร. ต าบลตาพระยา
ให้มีศักยภาพอยู่เสมอ  

สนับสนุนการฝึกทบทวน และ
การจัดกิจกรรม อปพร. 
ประจ าปี 

200,0
00 

200,000 200,000 200,000 

 
อป.พร.ร้อยละ  70 
ได้รับการฝึก
ทบทวน 

บุคลากรมีความพร้อม
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

477 โครงการจัดหาชุด อป.พร. เพื่อสนับสนุนให้ขวัญ
ก าลังใจ เจ้าหน้าท่ีในการ
ท างาน 

จ านวน  170 ชุด 150,0
00 

200,000 200,000 200,000 

 
อป.พร.ร้อยละ 70 
มีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

478 โครงการคลองสวยน้ าใส (ก าจัด
ผักตบชวา) 

เพื่อก าจัดขยะผักตบชวา ต าบลตาพระยา 200,0
00 

200,000 200,000 200,000 
 

ร้อยละ 70 คลอง
สวยน้ าใส 

สิ่งแวดล้อมมีความ
สะอาดสวยงาม 

กองช่าง 

479 โครงการจัดซ้ือชุดโซฟา เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

จ านวน  1  ชุด 50,00
0 

50,000 50,000 50,000 

 
ร้อยละ 70 มีส่ิง
อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 

ส านักงานมีอุปกรณ์
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

480 โครงการจัดสร้างบ่อขยะ เพื่อเป็นท่ีก าจัดขยะท่ัง
ต าบล 
และถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยไม่มีโรคติดต่อ
จากขยะ 

พื้นท่ี  50 ไร่ จ านวน  1  
แห่ง 

4,000,
000 

4,000,000 4,000,000 4,000,0
00 

 

ร้อยละ 70 มีท่ี
ก าจัดขยะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

อบต.มีแหล่งก าจัด
ขยะท่ีถูกต้อง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

481 โครงการจัดสร้างบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  17 หมู่บ้าน 1,000,
000 

1,000,000 1,000,000 1,000,0
00  

ร้อยละ 80 มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

ทุกหมู่บ้านมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

482 โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้งาน 

จ านวน  4  ห้อง 700,0
00 

700,000   
 

ร้อยละ 70 มีห้อง
เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มีห้องส าหรับจัดเก็บ
ให้เป็นระเบียบ 

กองช่าง 

483 โครงการขุดขยายคลองยุทธศาสตร์
ต าบลตาพระยา พร้อมสร้างฝาย
ชะลอน้ า 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร อุปโภค 
บริโภค 

ขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ ฝาย
ชะลอน้ า 

3,000,
000 

3,000,000 3,000,000 3,000,0
00 

 

ร้อยละ80 มีน้ าใน
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี และ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลาตามธรรมชาติ 

กองช่าง 

484 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้าน
เนินสมบูรณ์ และปรับภูมิทัศน์เพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว 

เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
และกักเก็บน้ าไว้ใช้
หน้าแล้ง 

กว้าง 280 ม. ยาว 380 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม หรือมีปริมาตร
ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า
310,411.5 ลบ.ม. 
 

800,
000 

800,000 800,000 
800,0

00 
 

ร้อยละ  80 มีน้ าใช้
ในฤดูแล้ง 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
และเพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

485 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬากลาง
ระดับต าบล 

เพื่อเยาวชนท้ังต าบลได้มี
สถานท่ีออกก าลังกาย 
และเป็นสถานท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬาต าบลตาพระ
ยา 

ก่อสร้างสนามกีฬาต าบลตา
พระยา 2,00

0,00
0 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,000,.
000 

 

ร้อยละ  80 มี
สถานท่ีออกก าลัง
กายท่ีได้มาตรฐาน 

เยาวชนท้ังต าบลได้มี
สถานท่ีออกก าลังกาย 
และเป็นสถานท่ี
จัดการแข่งขันกีฬา 

กองช่าง 

486 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ต าบล
ตาพระยา 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
เกษตรกร ประหยัดในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
ต าบลตาพระยา 

500,
000 

500,000 500,000 
500,00

0 
 

ร้อยละ 80 มีถนน
ในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ประชาชนขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ประหยัดเวลาในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
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หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

487 โครงการสหกรณ์ชุมชนต าบลตา
พระยา 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
ออม ละดมทุนในการ
รวมกลุ่มเกษตรกร 

ก่อตั้งสหกรณ์ชุมชน
ต าบลตาพระยา  จ านวน 
1 แห่ง 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 
 

ร้อยละ 80 มีการ
เก็บออกและมีการ
ระดมทุนกลุ่ม
เกษตรกร 

เพื่อให้ประชาชนมี
การออกและการละ
ดมทุนในการรวมกลุ่ม
เกษตรกร 

กองช่าง 

488 โครงการส ารวจและกั้นเขต
สาธารณะและแนวเขตต าบลตา
พระยา จับพิกัด 

เพื่อส ารวจและกั้นเขต
สาธารณะของต าบล 
ส ารวจแนวเขตต าบลและ
จับพิกัดแนวเขตต าบลตา
พระยา 

ส ารวจและกั้นเขตสาธารณะ
และแนวเขตต าบลตาพระยา 
จับพิกัด 

200,
000 

200,000 200,000 
200,00

0 
 

ร้อยละ 80 มีท่ีกั้น
เขตแนวต าบลตา
พระยา 

ส ารวจและกั้นเขต
สาธารณะของต าบล
ตาพระยา  ส ารวจ
แนวกั้น 

กองช่าง 

489 โครงการ 4 ดี  วิถีพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี บูรณาการแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพหน่ึงเดียว
ระดบัต าบล สร้างกลไก
พัฒนาระบบสุขภาพ 

โครงการ 4 ดี วิถีพอเพียง 

300,
000 

300,000 300,000 
300,0

00 
 

ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ประชาชนมีสุขภาพดี 
บูรณาการแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพหน่ึง
เดียวระดับต าบล 
สร้างกลไกพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

ส านักปลัด 

490 โครงพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 
 

ร้อยละ  70 รู้จัก
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และน ามาใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักปลัด 
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491 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
ต าบลตาพระยา และเด็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กใน
ต าบลตาพระยา 

100,
000 

100,000 100,000 
100,0

00 
 

ร้อยละ 80 เด็กมี
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

492 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

อุดหนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูง คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

5,00
0,00

0 

5,000,0
00 

5,000,0
00 

5,000,
000 

 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส ร้อย
ละ 100 ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

493 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสแก่
ประชาชนต าบลตาพระยา 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ด้านท่ีอยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยา
รักษาโรค 

ก่อสร้างบ้านเทิดไท้,ตัดแว่น
สายตาแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 200,

000 
200,000 200,000 

200,00
0 

 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส ร้อย
ละ 70ไม่ถูก
ทอดท้ิงและได้รับ
การดูแลจากสังคม 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่ถูก
ทอดท้ิงและได้รับการ
ดูแลจากสังคม 

ส านักปลัด 

494  โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีให้บริการ
ประชาชน เช่นจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล จัดเก็บภาษี การาจัดประชุม
สัญจร  
การปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
รุ่นแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อบริการประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล การบริการข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  

จัดท าข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางราชการ 
หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและต่อเน่ืองทุกปี 
เพื่อให้บุคคคลท่ัวไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ผุ้
ถูกกระท าด้วยความรุ่นแรงใน
ครอบครัว 
 
 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 
 

ร้อยละ 70 พึง
พอใจในการ
ให้บริการประชาชน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 
การบริการข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

บริการประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล การบริการ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ส านักปลัด 
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495 อุดหนุนหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าท่ี ตาม 
พรบ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน 
 

เพื่ออุดหนุนโครงการตาม
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ 
อบต. แก่หน่วยงานท่ี
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

สนับสนุนโครงการหน่วยงานท่ี
ขอรับการสนับสนุนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

500,
000 

500,000 50,000 50,000 

 

ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ
กับการใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ของต าบล
และมีความสอดคล้อง
กับแผนจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักปลัด 

496 โครงการจัดหรือปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทรัพย์สิน อบต.ตาพระยา 

100,
000 

100,000 100,000 100,00
0 

 

ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ
กับการใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

การจัดเก็บรายได้
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กองคลัง 

497 เงินเดือน/ค่าครองชีพ/สวัสดิการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผ  ้ ้บริหาร ส.
อบต. 

เพื่อจัดหาเงินเดือน /ค่า
ครองชีพ ค่าจ้าง 
สวัสดิการแก่บุคลากรของ 
อบต. 

จัดหาเงินเดือน /ค่าจ้าง/
สวัสดิการ จากเงินอุดหนุนและ
รายไดของ อปท. 

1,00
0,00

0 

1,100,0
00 

1,200,0
0 

1,300,
000 

 

ร้อยละ 90 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ผ ้ ้บริหาร ส.อบต. 
มีขวัญและก าลังใจ 

พนักงาน ลูกจ้าง 
ผ ้ ้บริหาร ส.อบต. มี
เงินเดือน ค่าครอง
ชีพ สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

498 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน อบต.ตาพระยา 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส าหรับทีท าการ 
อบต.ตาพระยา ในสิทธิ
ภาพในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษา 
-กองช่าง 

500,
000 

550,000 600,000 650,00
0 

 

ร้อยละ 90 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ผ ้ ้บริหาร ส.อบต. 
มีขวัญและก าลังใจ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลัด
(งบประมาณ) 
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90 
 

แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

499 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ภายในยุทธศาสตร์ 5 ย 
ต าบลตาพระยา ได้แก่ 
-เสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนผู้มาช าระภาษี โดยใช้
แรงจูงใจ หรือสิ่งกระตุ้น 
-ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
-พัฒนาบุคลากรเช่น การจัดอบรม 
การอบรม การศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ส.อบต. 
ผ้  น าชุมชน และจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน  เยาวชน 
ต.ตาพระยา 
-สร้างตลาดชุมชน 
-ส่งเสริมอาชีพ/ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

-เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
-เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารบริการแก่
ประชาชน 
-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-เพื่อส่งเสริมงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มี
ตลาดใหญ่รับซ้ือสินค้า 
-เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
-เพื่อจัดหาผ้าห่มให้
ผ้  ส ูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-เพ่ือจดัส่ิงอ  านวยความ
สะดวกแก่ผูพิ้การ 

-จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้
มาช าระภาษี 
-ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
-จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
-พัฒนาบุคลากรภายใน
ส านักงานให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน ตามมาตรฐาน 
และให้มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
-จัดซ้ือรถน้ าดับเพลิง 
-ส่งเสริมอาชีพ/ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เด็กด้อย
โอกาส  
-สนับสนุนการจัดต้ังตลาด
ชุมชน 
-จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
-อ านวยความสะดวกแก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ 

1,00
0,00

0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,
000 

 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในบริการ 

-องค์กรมีแนวทางการ
พัฒนาไปตามระบบ
และสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายการพัฒนา 
-ประชาชน ตลอดจน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การบริการขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 
-บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพในการ
ท างานตลอดจนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏบิตงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

500 โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่นภัย
หนาว ภัยแล้ง อุทกภัย  วาตภัย 

-เพื่อช่วยเลหือผู้ประสพ
ภัยต่างๆ 
-เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับ
ผู้ประสพภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสพภัย เช่นภัย
หนาว ภัยแล้ง   วาตภัย 
อุทกภัย  
-ขุดลอกคูคลอง หนอง สระ 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ก่อสร้างฝาย เจาะบ่อบาดาล 

800,
000 

800,000 800,000 80,000 

 ร้อยละ 80 มีการ
ช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัยต่างๆ 

ช่วยเหลือผู้ประสพภัย 
เช่นภัยหนาว ภัยแล้ง 
วาตภัย อุทกภัย  
-ขุดลอกคูคลอง 
หนอง สระ ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ก่อสร้างฝาย เจาะบ่อ
บาดาล 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

501 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาพระยา 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กและได้ท ากิจกรรม
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ติดตั้งมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท าหลังคาบริเวณสนาม
เด็กเล่น ท ารั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพร้อมปูาศูนย์ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

500,
000 

500,000 600,000 
600,00

0 

 ร้อยละ 90 เด็กมี
ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของ
เด็กเล็กและได้ท า
กิจกรรมอย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

502 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาพระยา 

เพื่อเด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนรู้เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนในระดับ
ปฐมวัย 
เพื่อมีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน์เด็ก
เล็กตามแบบกรมส่งเสริม
,อบต.ตาพระยา 1,50

0,00
0 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,500,
000 

 ร้อยละ 80 เด็กมี
สถานท่ีเรียนรู้
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

เด็กเล็กมีสถานท่ี
เรียนรู้เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนใน
ระดับปฐมวัย 
เพื่อมีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

503 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอตา
พระยา 
- โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ  รัฐพิธีต่างๆ 
- งานสืบสานวัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 
- รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์ 
- อุดหนุนศูนย์ศตส.อ.ตาพระยา 
- รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองร้อย อส.อ.ตา
พระยา 
- ค่าใช้จ่ายรายการบริหารงานของ
ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 
- คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหม้ ่บ้าน 
-คชจ.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-คชจ.ในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-คชจ.ในการรับรองคณะ
ข้าราชการตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนท่ี 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบมาตรการ 3ม.2ข.1 
ร. 
-เพื่อให้ประชาชนผู้ขับขี่รถ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 
-เพื่อลดการบาดเจ็บ
สูญเสียชีวิตทรัพย์สินจา
การเกิดอุบัติเหตุ 
-เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 
- 

-การปฏิบัติการ ณ จุดตรวจ
ร่วม 
-การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ
การการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 
วัน 
-การปฏิบัติหน้าท่ีของฝาย
ปกครองและการบูรณาการ
ร่วมของหน่วยงานในพื้นท่ี 
-ประชาชนท่ัวไปได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญการปูองกัน
อุบัติเหตุ 

500,
000 

500,000 500,000 50,000 

 ประชานร้อยละ 80 
พึงพอใจในการ
บริการ 

-ปลอดผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้
ล าเลียงยาเสพติดและ
ตัดวงจรที่จะน าเข้ายา
เสพติดมายังผู้เสพใน
ทุกระดับ 
-ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุขต่อการค้ายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน 
-ลดการสูญเสียชีพวิต
และทรัพย์สินจากการ
เกิดอุบัติเหตุ 
-ประชาชนขับขี่บน
ท้องถนนได้รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

504 โครงการจัดต้ังห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลตา
พระยา 

-เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เขตต าบลตาพระยา 
-เพื่อพัฒนาด้านความร้  
ความสามารถของ
เยาวชนในต าบลตาพระ
ยา 

-จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แลสร้าง
ห้องคอมพิวเตอร์ 

500,
000 

500,000 500,000 
500,00

0 

 นักเรียนและ
เยาวชนร้อยละ 80 
มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี 

-พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนใน
เขตต าบลตาพระยา 
-พัฒนาด้านความรู้
ความสามารถของ
เยาวชนในต าบลตา
พระยา 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

505 โครงการแข่งขันกีฬา –กรีฑา
นักเรียนกลุ่มเครือข่าย             
อารยธรรมบูรพาต้านภัยยาเสพติด 

-เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงโทษของยาเสพติด 
-เพื่อให้นักเรียนกล้า
แสดงออกหันมาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
-เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงรู้จักกฏ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย 

-นักเรียนในกลุ่มเครือข่าย
อารยธรรมบูรพาต้านภัยยา
เสพติด 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 นักเรียนร้อยละ 90 
มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีวินัย มี
น้ าใจนักกีฬา ชุมชน
ปราศจากผู้ติดยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

506 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลตา
พระยาร่วมใจ 

-เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของ
ชมรมผู้สูงอายุต าบลตา
พระยาร่วมใจ 
 

-อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบล
ตาพระยาร่วมใจ 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ประชาชนร้อยละ 
70 มีการออมใน
ชุมชน 

เพื่อให้สมาชิกชมรมตา
พระยารว่มใจได้มีทักษะ
ในด้านอาชีพและสร้าง
โอกาสและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กบั
สมาชิกชมรม 
 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

507 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวใน
เขตต าบลตาพระยา 

-เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียว 
-เพื่อประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการท่องเท่ียว 
-เพือ่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

-ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในเขต
ต าบลตาพระยาและรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ประชาชนร้อยละ 
70 มีรายได้เพ่ิม 

-ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตต าบล
ตาพระยาและรองรับ
การเปิดประชาคม
อาเซียน 

ส านักปลัด 

508 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม 

-เพื่อลดการก่อ
อาชญากรรมและเหตุร้าย
ต่างๆในชุมชน 
-เพื่อสร้างความอุ่นใจ
ให้แก่พลเมืองและสร้าง
เมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
-ช่วยลดปัญหาด้านยาเสพ
ติด 

ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมศูนย์
ควบคุมในต าบลตาพระยา 

1,00
0,00

0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,
000 

 ประชาชนร้อยละ 
80  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ลดการก่อ
อาชญากรรมและ
เหตุร้ายต่างๆใน
ชุมชน 
-สร้างความอุ่นใจ
ให้แก่พลเมืองและ
สร้างเมืองให้น่าอยู ่
-ลดปัญหายาเสพติด
และการลักขโมย 

กองช่าง 

509 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณทางแยก
ภายในต าบล 

เพื่อลดอุบิตเหตุตามแยก
ต่างๆในต าบล 
เพื่อความปลอดภัยของผู้
ขับขี่รถ 

ติดตั้งไฟสัญญาณทางแยก
ภายในต าบล 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 80ลดอุบิต
เหตุตามแยกต่างๆ
ในต าบล 
 

ลดอุบิตเหตุตามแยก
ต่างๆในต าบล และ
ความปลอดภัยของผู้
ขับขี่รถ 

กองช่าง 

510 โครงการก่อสร้างสถานท่ีเติมน้ า
ส าหรับรถดับเพลิง 

เพื่อสะดวกและรวดเร็วใน
การเติมน้ าของรถดับเพลิง 

ก่อสร้างสถานท่ีเติมน้ าส าหรับ
รถดับเพลิง 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 70  
รถดับเพลิงมีท่ีเติม
น้ า 

เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการเติมน้ า
ของรถดับเพลิง  จะได้มี
ที่เติมน้ าได้รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

511 โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนและทรัพย์สินท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ และ
ทรัพย์สินของ อบต.ตาพระยา 

เพื่อซ่อมแซมถนนและ
ทรัพย์สินท่ีได้รับการถ่าย
โอนจากหน่วยงานต่างๆ 
ให้มีสภาพท่ีดี มีความ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนและทรัพย์สินท่ี
ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานต่างๆ 

500,
000 

500,000 500,000 
500,00

0 

 ร้อยละ  80 ถนนท่ี
ถ่ายโอนมีสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

ถนนและทรัพย์สินท่ี
ได้รับการถ่ายโอนมี
สภาพท่ีดีมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้ใน
กิจการต่างๆ 

กองช่าง 

512 โครงการน้ าประปาใส เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค 

สนับสนุนสารส้ม คลอรีน 
50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ประชาชนร้อยละ 
90 มีน้ าสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค
ปลอดภัยจากโรคท่ี
เกิดจากน้ า 

กองช่าง 

513 โครงการโรงเรียนสอนภาษาผ่าน
ทางวีดิทัศน์ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารได้หลายภาษามี
การสื่อสารได้กับต่างชาติ 

สนับสนุนครูสอนภาษาใน
โรงเรียน 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 นักเรียนร้อยละ 80  
สามารถสื่อสารกับ
ต่างชาติได้ 

นักเรียนสามารถ
สื่อสารได้หลายภาษา 
ประชาชนมีการ
สื่อสารกับต่างชาติได้ 

ส านักปลัด 

514 โครงการสนับสนุนคณะกรรมการ
ต าบลประชุมสัญจร 

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน 

จัดประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการต าบล 20,0

00 
20,000 20,000 20,000 

 คณะกรรมการร้อย
ละ 80 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละหมู่บ้าน 

คณะกรรมการต าบลมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

516 โครงการเครื่องขยายเสียงไร้สาย
ต าบลตาพระยา 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
รู้ สะดวกและรวดเร็วใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไร้สาย
ต าบลตาพระยา 

1,00
0,00

0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,
000 

 ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ สะดวกและ
รวดเร็วในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

517 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กทั้ง 7 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีความ
พร้อมต่อการเรียนการ
สอนสมวัย ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้ดูแล
เด็ก 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์ 

500,
000 

500,000 500,000 
500,00

0 

 นักเรียนร้อยละ 90 
มีความพร้อมต่อ
การเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมี
ความพร้อมต่อการ
เรียนการสอนสมวัย 

กอง
การศึกษา 

518 อุดหนุน รพสต.ในเขตต าบลตาพระ
ยา 
-ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
-ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
-โรคอุบัติใหม่ 

เพื่อค้นหาผู้ปุวยในระยะ
แรกเริ่ม 
เพื่อศึกษา/อบรมให้
ความรู้แนวทางการ
ปูองกันแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
และรู้ถึงความส าคัญใน
การปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้านและโรคอุบัติใหม่ 

-สนับสนุนงบประมาณ 
-จัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ปูองกันและลดอัตรา
การปุวยของโรค
ไข้เลือดออก 
ประชาชนตระหนัก
และรู้ถึงความส าคัญ
ในการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

519 โครงการปรองดองสมานฉันท์ -เพื่อเทิดทูน ปกปูอง
สถาบันหลักของชาติ 
-เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี 
-เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ร่วมกับกลุ่ม
บุคคลและประชาน 

-เยาวชน ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลตาพระยา 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
90 มีความ
จงรักภักดีในสภา
บันพระ 
มหากษัตริย์ 

เทิดทูน ปกปูอง
สถาบันหลักของชาติ 
-เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
-เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ร่วมกับกลุ่มบุคคล
และประชาน 

ส านักปลัด 
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520 โครงการปรับปรุง/ขยายท่อ
น้ าประปาภายในส านักงานและ
บ้านพัก อบต.  

-เพื่อปรับปรุง/ขยายเขต
ท่อน้ าประปา ให้ท่ัวถึง
และเพียงพอต่อการใช้น้ า
ในกิจกรรมงานต่างๆ 

ปรับปรุง/ขยายท่อน้ าประปา
ภายในส านักงานและบ้านพัก 
อบต. 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ 80 มีน้ า
เพียงพอต่อการใช้
งานในกิจกรรม
ต่างๆ 

โครงการปรับปรุง/
ขยายท่อน้ าประปา
ภายในส านักงานและ
บ้านพัก อบต. 

กองช่าง 

521 โครงการอาหารเสริม(นม) อาหาร
กลางวัน แก่เด็กเล็กใน ศพด.,
นักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลตา
พระยา 

เพื่อสงเสริมให้เด็กเล็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารท่ี
เพียงพอต่อร่างกายในแต่
ละวัน 

อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
(นม) อาหารกลางวันแก่เด็ก
เล็กและนักเรียนในเขตต าบล
ตาพระยา 

1,00
0,00

0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,
000 

 นักเรียนร้อยละ 
100  ไม่ขาด
สารอาหาร 

เด็กเล็ก นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 
อาหารกลางวันท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

522 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคันอ่าง
เก็บน้ าบ้านแก้วเพชรพลอย พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างเก็บน้ า
บ้านแก้วเพชรพลอย 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคัน
อ่างเก็บน้ าบ้านแก้วเพชร
พลอย พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คันอ่างเก็บน้ าบ้าน
แก้วเพชรพลอย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมคันอ่างเก็บ
น้ าบ้านแก้วเพชรพลอย พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างเก็บน้ า
บ้านแก้วเพชรพลอย 

3,00
0,00

0 

3,000,0
00 

3,000,0
00 

3,000,
000 

 ร้อยละ 80 มีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมคัน
อ่างเก็บน้ า พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่าง
เก็บน้ าบ้านแก้วเพชร
พลอย 

กองช่าง 

523 อุดหนุนระบบประปาหมู่บ้านต าบล
ตาพระยา 

เพื่ออุดหนุนระบบประปา
หมู่บ้านให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

อุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน 
50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
 ประชาชนร้อยละ 

80 มีน้ าสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน
มีการจัดการที่ถูกต้อง 

กองช่าง 

524 โครงการประกวดการจัดระเบียบ
และความสะอาดของหมู่บ้าน 

เพื่อจัดระเบียบและความ
สะอาดของหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท า
ความสะอาด 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
 ร้อยละ 80 หมู่บ้าน

สะอาดสวยงามมี
ระเบียบ 

หมู่บ้าน – ชุมชนมี
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด สวยงาม 

ส านักปลัด 

525 สนับสนุนโครงการชมรม 
Tobemumone  ต าบล                 
ตาพระยา 

เพื่อสนับสนุนโครงกร/
ชมรม 

สนับสนุนงบประมาณตาม
อ านาจหน้าท่ี 20,0

00 
20,000 20,000 20,000 

 ร้อยละ 80 
เยาวชนมีกิจกรรม
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชน เยาวชนได้
เข้าร่วมโครงการและ
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

ส านักปลัด 
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เป้าหมาย 

(ผลผลติตองโครงการ) 
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หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

526 สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ประชาชน/เยาวชนในต าบลตาพระ
ยาและกีฬาต าบล 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬานักเรียน/
ประชาชน เยาวชนใน
ต าบลตาพระยา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียน/
ประชาชน/เยาวชนในต าบลตา
พระยา 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 80 
เยาวชนมีกิจกรรม
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียน/ประชาชน/
เยาวชนได้รับการ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

527 แก้ไขปัญหาสังคม 
-อาชญากรรม/ยาเสพติด 
-ละเมิดสิทธิเด็ก/สตรี 
-เอดส์,ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ 

เพื่อปูองกันปัญหาสังคม
เช่นอาชญากรรม/การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี/
ผู้ปุวยเอดส์ 

สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา
ทางสังคม 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  80 แก้ไข
ปัญหาสังคมได้ 

ปูองกันปัญหาทาง
สังคมเช่น
อาชญากรรม/การ
ละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี/ผู้ปุวยเอดส์ 

ส านักปลัด 

528 โครงการแก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่-
สงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ 

สนับสนุนโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

200,
000 

200,000 200,000 
200,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยทางถนน 

เป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนแก่ประชาชน 

กองช่าง 

529 โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 80 มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ให้
คงอยู่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป 

ส านักปลัด 

530 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่าย พมจ.ระดับต าบล 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาสังคมและสร้าง
เครือข่ายให้ครอบคลุม 

สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่าย พมจ. 
ระดับต าบล 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 70 สร้าง
เครือข่ายพัฒนา
สังคมเข้มแข็งและ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

สร้างเครือข่ายพัฒนา
สังคมเข้มแข็งและ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ส านักปลัด 
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531 โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผ ู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

อุดหนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

15,0
00,0
00 

16,000,
000 

17,000,
000 

18,000
,000 

 ร้อยละ 90 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
เอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการสงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

532 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสแก่
ประชาชนต าบลตาพระยา 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส
ด้านท่ีอยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยา
รักษาโรค 

ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 
ตัดแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

200,
000 

200,000 200,000 
200,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
70 ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผ้  สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสไม่
ถูกต้องทิ้งและไดร้ับ
การดูแลจากสังคม 

ส านักปลัด 

533 โครงการสื่อสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมวิถีชีวิตชุมชน 

เพื่อประชาชนรู้วิธีดูแล
สุขภาพท้ังของตัวเองและ
ครอบครัวตามวิถีชีวิตชหุม
ชนตามบริบทอย่างถูกต้อง 
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
การส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมปูองกันโรค
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง 
เพื่อกระตุ้นและเพิ่ม
แรงจูงใจแก่ประชาชนใน
การฟังสื่อ 

ประชาชนในต าบล                   
ตาพระยา 

100,
000 

100,000 100,00 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
80 รู้วิธีดูแล
สุขภาพของตนเอง
และครอบครัวตาม
วิถีชุมชนตามบริบท
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนรู้วิธีดูแล
สุขภาพท้ังของตัวเอง
และครอบครัวตามวิถี
ชีวิตชหุมชนตาม
บริบทอย่างถูกต้อง 
ประชาชนมีการเกิด
ความตระหนักในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมปูองกันโรคใน
ชีวติประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง 
ประชาชนสนใจและมี
แรงจูงใจในการฟังสื่อ 
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534 โครงการควบคุมและปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ 
เพื่อให้ประชาชนได้น า
สุนัข แมว มารับการฉีด
วัคซีนท่ีสถานบริการโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อลดอัตราเสี่ยงปุวยตาย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
เพื่อลดอัตราการ
ขยายพันธุ์ในสุนัขและแมว 

สุนัขและแมวในต าบลตาพระ
ยา 

50,0
00 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ 90 ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
แมว  ลดอัตราการ
ขยายพันธุ์ของสุนัข
และแมว 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ 
สุนัขแมวได้รับการฉีด
วัคซีนและคุมก าเนิดท่ี
สถานบริการโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ลดอัตราการเสี่ยงปุวย
ตายด้วยโรคพิษสุนัข
พิษสุนัขบ้าลดอัตรา
การขยายพันธุ์ในสุนัข
และแมง 

ส านักปลัด 
 

535 โครงการขับขี่ปลอดภัยโดยใช้วินัย
กฎจราจร 

เพื่อสร้างจิตส านักให้กับ
ชุมชนได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรโดย
เคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุ
ในชุมชนและบนถนนเพื่อ
สร้างความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบด้านการ
ลดอุบัติเหตุต่างๆจาก
ชุมชนเพื่อให้มีวินัยจราจร
โดยการสวมหมวกนิรภัย 
คาดเข็มขัดนิรภัย 

โครงการขับขี่ปลอดภัยโดยใช้
วินัยกฎจราจร 

20,0
00 

20,000 20,000 20,000 

 ประชาชนร้อยละ 
80 มีความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุ 

สร้างจิตส านึกให้กับ
ชุมชนได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรลด
อุบัติเหตุในชุมชนและ
บนถนนสร้างความ
ร่วมมือและความ
รับผิดชอบด้านการลด
อุบัติเหตุต่างๆจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

536 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาพระยา 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่น
ท่ีปลอดภัย 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้น 
เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนานมีพัฒนาสมวัย 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและจัดซ้ือ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 ร้อยละ 80 ศูนย์
พัฒนาเด็กมีสนาม
เด็กเล่น 

เด็กมีสนามเด็กเล่นท่ี
ปลอดภัย เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น มี
ความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษา 

 

537 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลตาพระยา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
 ประชาชนร้อยละ 

80  มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

538 โครงการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
เพื่อปลูกจิตส านักในการ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนนุโครงการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเชิง
นิเวศ 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 80 ระบบ
นิเวศดีขึ้น 

พัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ปลูกจิตส านักในการ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

539 โครงการยกระดับรายได้และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต าบลตาพระยา 

เพื่อยกระดับรายได้ของ
ประชาชน 
เพื่อสร้างโอกาสการ
ท างานของประชาชน 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

สนับสนุนโครงการยกระดับ
รายได้และสร้างโอกาสการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ต าบลตาพระยา 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ  
70             มี
รายได้เพ่ิม 

ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน สร้าง
โอกาสการท างานของ
ประชาชน เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส านักปลัด 
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540 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลายโดยเฉพาะระบบ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สวัสดิการสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบบริการให้
การบริการมีคุณภาพให้มี
ช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลายช่องทาง 

สนับสนุนโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริการสาธารณะและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สวัสดิการสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
80 พึงพอใจกับการ
บริการสาธารณะ 

พัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มี
คุณภาพมีช่องทางการ
เข้าถึงท่ีหลากหลาย
ช่องทาง 

ส านักปลัด 

541 สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของ
ผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค 

เพื่อจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อให้เข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค 

สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ประชาชนร้อยละ 
80 เข้าถึงการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค 

จัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้
น้อย เพื่อให้เข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค 

ส านักปลัด
กองช่าง 

542 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับ
พื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 
เพื่อให้มีการวิจัยผลการ
ผลิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลผลิตในพื้นท่ี 

สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ีอย่าง
ยั่งยืน 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ประชาชนร้อยละ 
70 มีการพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ให้มีการพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีการ
วิจัยผลการผลิตให้
สอดคล้องกับผลผลิต
ในพื้นท่ี 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

543 โครงการพัฒนาด้านสุขภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาด้าน
สุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชนห่างไกล
จากโรคท่ีจะเกิดใหม่ 

สนับสนุนโครงการพัฒนาด้าน
สุขภาพ 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ประชาชนร้อยละ 
80 มีสุขภาพดีและ
ห่างไกลจากโรคท่ี
จะเกิดใหม ่

พัฒนาด้านสุขภาพ
ประชาชนห่างไกล
จากโรคท่ีจะเกิดใหม่ 

ส านักปลัด 

544 โครงการส่งเสริมการลงทุนการค้า
ชายแดนและการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

เพื่อส่งเสริมการลงทุน
การค้าแนวชายแดน 
เพื่อพัฒนาการจัดตั้งเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

สนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนการค้า
ชายแดนและการจัดต้ังเขต
พัฒนาพ้ืนทีเศรษฐกิจพิเศษ 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ 70 มีการ
ลงทุนการค้าแนว
ชายแดน 

ส่งเสริมการลงทุน
การค้าแนวชายแดน 
พัฒนาการจัดต้ังเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

ส านักปลัด 
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545 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
เข้าพื้นท่ีการเกษตรภายในต าบลตา
พระยา 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ในการท าการเกษตร 
เพื่อรองรับการขยายตัว
ของพลเมือง 

-ขยายเขตไฟฟูาภายในต าบล
ตาพระยา 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 ร้อยละ 70                 
มีการขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ในการท าการเกษตร 
รองรับการขยายตัว
ของพลเมือง 

กองช่าง 

546 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและการ
บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
น้ าท่ีมีระบบอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า
และการบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ 80 มีการ
พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและ
การบริหารจัดการน้ า
ท่ีมีระบบอย่างยั่งยืน 

พัฒนาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคและ
การบริหารจัดการน้ า
ท่ีมรีะบบอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

547 โครงการส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (ภาค
ประชาชน) 

เพื่อส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

สนับสนุนการส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งชองประชาชน
(ภาคประชาชน) 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ  70 
ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

มีการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชน และ
ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

548 โครงการส่งเสริมเยาวชน 
ประชาชนในการฝึกการจับผ้า
ระบายในงานพิธีต่างๆ 

เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในชุมชน 
เพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
ได้มีความรู้ในการจับผ้า
ระบายในงานพิธีต่างๆ 

สนับสนุนส่งเสริมโครงการฝึ
การจับผ้าระบายในงานพิธี
ต่างๆ 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ 70 เยาวชน 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในชุมชนงานพิธีต่างๆ 

เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในชุมชน 
เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ได้มีความรู้
ในการจับผ้าระบายใน
งานพิธีต่างๆ 

ส านักปลัด 

549 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
ทักษะพื้นฐานงานอาชีพ
ด้านการเกษตรพอเพียง
และทักษะการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 นักเรียนร้อยละ 80 
ได้เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนได้น าความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 
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550 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตา
พระยา - บึงตะกวน  

เพื่อซ่อมแซมถนนให้มี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนน 
100,
000.- 

100,000 100,000 
100,0

00 

 ประชาชนร้อยละ 70 
ได้มีถนนในสัญจรได้
สะดวก 
 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

551 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
สายปางลาง – กุดเวียน 

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนสายปางลาง – กุด
เวียน 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายปาง
ลาง – กุดเวียน 

800,
000 

800,000 800,000 
800,0

00 

 ประชาชนร้อยละ 70 
ได้มีถนนในสัญจรได้
สะดวก 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

552 โครงการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนมีส่วนใน
การเลือกตั้ง 

ประชาชนมีส่วนใน
การเลือกตั้ง 

 

553 โครงการ  Big  Cleaning  Day เพื่อเป็นการท าความ
สะอาดในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลตาพระยา 

ท าความสะอาดในส านักงาน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลตาพระยา 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 

 ร้อยละ  60  มีการ
รณรงค์ท าความ
สะอาดส านักงานและ
ศพด. 

การรณรงค์ท าความ
สะอาดส านักงานและ
ศพด. 

 

554 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมงานพิธีต่างๆ 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  70  ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

มีการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

555 โครงการวันรักต้นไม้ประจ าของ
ชาติ 

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม
วันรักต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ 

การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 ร้อยละ  60  มีการ
จัดกิจกรรมวันรัก
ต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ 

มีการจัดกิจกรรมวัน
รักต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ 

 

556 โครงการปูองกันไฟปุา เพื่อเป็นการปูองกันไฟปุา
และอนุรักษ์ปุาไม้ให้คงอยู่ 

ฝึกอบรมปูองกันไฟปุา 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  60  ของการ
ฝึกอบรมได้น าไปใช้
ปฏิบัติการปูองกันไฟปุา
ในพื้นที่ปุาชุมชน 

มีการน าไปใช้ในการ
ปูองกันไฟปุาในพื้นท่ี
ปุาชุมชน 
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557 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

เพื่อจัดอบรมให้
อาสาสมัครปูองกันไฟปุามี
ความรู้และปูองกันไฟู 

อบรมให้อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุามีความรู้และปูองกันไฟู 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 ร้อยละ  60  ต าบล
ตาพระยามี
อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุา 

อาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุามีความรู้ปูองกันไฟ
ให้กับปุาชุมชน 

 

558 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

เพื่อจัดท าโครงการขยะใน
ต าบลตาพระยา 

โครงการขยะมูลฝอยชุมชน 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ 50 
ประชาชนมีความรู้
เรื่องขยะ 

ประชาชนมีความรู้
เรืองขยะ 

 

559 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อจัดท าโครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

โครงการปูองกันสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ 100,

000 
100,000 100,000 

100,00
0 

 ร้อยละ  60  อบต.ตา
พระยามีการจัด
โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

มีการจัดกิจกรรม
ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

 

560 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลตาพระยา (สภาเด็ก) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลตาพระ
ยา 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลตาพระยา  

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  60  เด็กและ
เยาวชนมีการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลตาพระ
ยา 

เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลตา
พระยา 

 

561 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด ต าบลตาพระยา 

เพื่อฝึกอบรมให้กับ
เยาวชนในต าบลตาพระยา 
ต้านยาเสพติด 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติด ต าบลตา
พระยา 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  50  เด็กและ
เยาชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชนต าบล
ตาพระยาห่างไกลยา
เสพติด 

 

562 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท
สตรี  ต าบลตาพระยาและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงแก่เด็ก  สตรี  
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริม  พัฒนา
บทบาทสตรีและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงแก่เด็ก  
สตรี  และผู้สูงอายุ 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรี  ต าบลตาพระยา
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
แก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ 

100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

 ร้อยละ  60  เด็ก  
สตรี  ผู้สูงอายุ  มี
บทบาทในสังคมและ
ลดความรุนแรง 

ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรี  ต าบล
ตาพระยาและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงแก่
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ 
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563 โครงการท าบุญเยี่ยมวัดงดเหล้า
เข้าพรรษา 

เพื่อรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา 

โครงการท าบุญเยี่ยมวัดงด
เหล้าเข้าพรรษา 50,0

00 
50,000 50,000 50,000 

50,0
00 

ร้อยละ  50  ได้
ท าบุญช่วงเข้าพรรษา
และงดเหล้า 

มีการท าบุญในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา
และรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา 

 

564 โครงการประเพณีแซนโดนตา เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
แซนโดนตา 
เพื่อท าบุญหาบรรพบุรุษ 

โครงการประเพณีแซนโดนตา 
50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
50,0
00 

ร้อยละ  50  มีการ
ท าบุญตามประเพณี
แซนโดนตา 

มีการท าบุญหาบรรพ
บุรุษตามประเพณี
แซนโดนตา 

 

565 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

โครงการประเพณีลอยกระทง 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

100,
000 

ร้อยละ  60  มีการ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง 

มีการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

 

566 โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก 
 
 

เพื่อให้อาสาท้องถิ่นรักษ์
โลกได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก 
100,
000 

100,000 100,000 
100,00

0 

100,
000 

ร้อยละ  50 มีการ
อนุรักษ์ทรัพย์กร
ธรรมชาติ 

มีอาสาในการรณรงค์
รักษาทรัพย์กร
ธรรมชาติ 

 

567 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 
 

เพื่อให้เด็กได้มีสนามใน
การพัฒนากล้ามเน้ือและ
สติปัญญา 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 500,

000 
500,000 500,000 

500,00
0 

500,
000 

ร้อยละ  70  เด็กมี
พัฒนาการด้าน
กล้ามเน้ือและ
สติปัญญา 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
กล้ามเน้ือและ
สติปัญญา 

 

568 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านนางาม 
 

เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพสู่
สถานศึกษา 

ส่งเสริมทักษะอาชีพสู่
สถานศึกษา 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
50,0
00 

ร้อยละ 60 เด็กมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

เด็กมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

 

569 โครงการเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ไข่  
โรงเรียนบ้านทัพเซียม 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
50,0
00 

ร้อยละ80 นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

 

570 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล”ตาพระ
ยาคัพ” อ าเภอตาพระยา 

เพื่อให้เยาวชนได้ออก
ก าลังและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เยาวชนได้ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

50,0
00 

50,000 50,000 50,000 
50,0
00 

ร้อยละ  50 เยาวชน
ได้ออกก าลัง 

เยาวชนได้ออกก าลัง
กายและห่างไกลยา
เสพติด 
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571 โครงการสนับสนุนกีฬาหมู่บ้านโซน
เหนือ  8  หมู่บ้าน 

เพื่อให้เยาวชนได้ออก
ก าลังกายและห่างไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชนได้ออกก าลัง
กายและห่างไกลยาเสพติด 

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

ร้อยละ  50 เด็ก
และเยาวชนได้ออก
ก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนได้
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

 

572 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การ
ด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 50,0000 50,000 50,000 50,000 50,000 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สู่การด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

573 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

 

574 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นและได้ออก
ก าลังกาย 

เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกมี
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
และได้ออกก าลังกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกมี
ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นและได้
ออกก าลังกาย 

เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก
มีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นและได้
ออกก าลังกาย 

 

575 โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

100,00
0 

100,00
0 

100,000 
100,00

0 
100,00

0 
สืบสานวัฒนธรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 

สืบสานวัฒนธรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

 

576 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

  
300,00

0 
300,00

0 
300,000 

300,00
0 

300,00
0 

   

577 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
ในชุมชน   

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก
ให้ภาคครัวเรือน ตระหนัก
ถึงปัญหาการขาดแคลน
พลังงาน 

เข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างถูกวิธีก่อให้เกิดการร่วม
แรงร่วมใจท ากิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ  
80  รู้จักการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยัด 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์

พลังงาน 

ส านักปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา 
 

108 
 

แบบ ผ.01 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติตองโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

578 
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบล
ตาพระยา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
โรงเรียนในการพบปะ
พูดคุย 

ผู้สูงอายุมโีรงเรียนในการ
พบปะพูดคุย 

- 
500,0

00 
500,00

0 
500,0

00 
500,0
00 

ประชาชนร้อยละ  
40  มโีรงเรยีน
ผู้สูงอายุประจ า
ต าบลทาง 

ผู้สูงอายุมีการได้
พบปะพูดคุยไม่เหงา 

ส านักปลดั 

579 โครงการผู้ก่อการดี เพื่อฝึกเด็กอายุตั้งแต่  6  
ปี  ไม่ให้จมน้ า 
เพื่อปูองกันการจมน้ า 

สระชั่วครว  จ านวน  2 สระ - 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนร้อยละ  
60  ไม่เสียชีวิตจาก
การจมน้ า 

ฝึกเด็กอายุตั้งแต่ 6  
ปี ไม่ให้จมน้ าและ
ปูองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ า 

ส่วน
การศึกษา 

            


