
 

 
 

 

 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
 

งานนโยบายและแผน 
                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
                                     โทร./โทรสาร  ๐-๔๒๙๗-๓๗๖๙ 



 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 

 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

กรอบและแนวทางในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
เขตต าบลวาริชภูมิ  โดยมีการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ.2561-
2580)  

  แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาต าบลซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซับซ้อนในการท างาน ตลอดจนเป็นการใช้
ทรัพยากร ในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าท าให้ต าบล มีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา
อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง
การบริหาร และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
ต าบล ส่วนราชการ ต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ ท าให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของ ประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการบูรณาการ แผนงาน /โครงการ เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
และนอกจากนี้ แผนพัฒนาฉบับนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและ
การควบคุมการด าเนินงานให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ พัฒนาที่ตั้งไว้  

  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการจัดหาข้อมูลและส ารวจความ 
ต้องการด้านต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน  
ก่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขต
ต าบล เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาต าบลวาริชภูมิให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้
ต่อไป 

 
 

 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

กันยายน 256๔ 
 

 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
             ๑. ด้านกายภาพ ๑ 
             ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง ๓ 
             ๓. ประชากร ๕ 
             ๔. สภาพทางสังคม ๖ 
             ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน ๘ 
             ๖. ระบบเศรษฐกิจ ๘ 
             ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑๐ 
             ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๑ 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
             ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ๑๔ 
              ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕ 
              ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ๓๓ 
 

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
              ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๔๒          
              ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ๔๓ 
                  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.๐๑) ๔๔ 
                  - บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.๐๒) ๔๖ 
                  - บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.  (แบบ ผ.๐๒/๑) ๑๖๓ 
  

ส่วนที่  ๔  การติดตามประเมินผล      
 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        ๑๘๑ 
 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ        ๑๘๖ 
 3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น         ๑๙๐ 
 4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      ๑๙๑ 
 

ภาคผนวก 



 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

๔๓ 

แบบ ผ. 0๑ 



 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  
    การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๑.๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
  ๑.๒.แผนงานการเกษตร 

 
 

๒ 
๑๑ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๕,๗๔๖,๐๐๐ 

 
 

๒ 
๒๓ 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
๙,๕๖๘,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๑๕ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
๙,๘๒๗,๐๐๐ 

 
 

- 
๑๖ 

 
 

- 
๑๒,๙๑๙,๐๐๐ 

 
 

- 
๑๒ 

 
 

- 
๖,๔๗๖,๐๐๐ 

 
 

๕ 
๗๗ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
๔๔,๕๓๖,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๕,๘๐๖,๐๐๐ ๒๕ ๙,๖๒๘,๐๐๐ ๑๖ ๙,๘๕๗,๐๐๐ ๑๖ ๑๒,๙๑๙,๐๐๐ ๑๒ ๖,๔๗๖,๐๐๐ ๘๒ ๔๔,๖๘๖,๐๐๐ 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุน 
    และการทอ่งเที่ยว 
  ๒.๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๒.๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
        นนัทนาการ 

 
 

๑ 
๗ 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๑,๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๘ 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๑,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๘ 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๑,๒๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๖ 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๖ 

 
 

๕๕,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๕ 
๓๕ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๕,๙๘๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๑,๓๙๕,๐๐๐ ๙ ๑,๑๗๕,๐๐๐ ๙ ๑,๒๙๕,๐๐๐ ๗ ๑,๑๙๕,๐๐๐ ๗ ๑,๑๙๕,๐๐๐ ๔๐ ๖,๒๕๕,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
  ๓.๑.แผนงานการศกึษา 
  ๓.๒.แผนงานสาธารณสขุ 
  ๓.๓.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๓.๔.แผนงานงบกลาง 
  ๓.๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
  ๓.๖.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 

๗ 
๖ 
๔ 
๓ 
๔ 
๓ 

 
 

๕,๔๒๐,๐๐๐ 
๑,๐๖๓,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 
๒๖,๖๓๐,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๗ 
๕ 
๓ 
๕ 
๔ 

 
 

๕,๐๘๔,๐๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๑๘๐,๐๐๐ 
๒๖,๔๑๐,๐๐๐ 

๑๙๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๕ 
๕ 
๓ 
๔ 
๓ 

 
 

๕,๓๙๐,๐๐๐ 
๙๘๐,๐๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 

๒๖,๙๔๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๕ 
๔ 
๓ 
๔ 
๓ 

 
 

๕,๔๔๐,๐๐๐ 
๙๘๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 

๒๗,๐๕๐,๐๐๐ 
๑๖๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๖ 
๔ 
๓ 
๔ 
๓ 

 
 

๕,๔๔๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๓๐,๐๐๐ 
๒๗,๑๖๐,๐๐๐ 

๑๖๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕ 
๒๙ 
๒๒ 
๑๕ 
๒๑ 
๑๖ 

 
 

๒๖,๗๗๔,๐๐๐ 
๕,๑๒๓,๐๐๐ 

๗๕๐,๐๐๐ 
๑๓๔,๑๙๐,๐๐๐ 

๗๗๐,๐๐๐ 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๓๓,๖๗๓,๐๐๐ ๓๑ ๓๓,๕๖๔,๐๐๐ ๒๗ ๓๓,๙๒๐,๐๐๐ ๒๖ ๓๔,๐๖๐,๐๐๐ ๒๗ ๓๔,๑๙๐,๐๐๐ ๑๓๘ ๑๖๙,๔๐๗,๐๐๐ 
 

๔๔ 

แบบ ผ.๐๑ 



 
๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
    สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
    และย่ังยืน 
  ๔.๑.แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๙๑๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๒ ๙๑๐,๐๐๐ 

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
    ตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
  ๕.๑.แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๕.๒.แผนงานรกัษาความสงบ 
  ๕.๓.แผนงานงบกลาง 
  ๕.๔.แผนงานเคหะและชมุชน 
  ๕.๕.แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
 

๕ 
๖ 
๑ 

๑๒ 
๓๘ 

 
 

๒๙๕,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๖,๐๐๐ 
๓,๗๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๔ 
๑ 

๒๖ 
๔๖ 

 
 

๗๕๕,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๓,๐๗๒,๐๐๐ 
๔,๔๖๐,๐๐๐ 

 
 

๕ 
๗ 
๒ 

๑๖ 
๓๙ 

 
 

๗๓๐,๐๐๐ 
๖๗๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๒,๒๒๒,๐๐๐ 
๓,๙๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๔ 
๒ 
๘ 

๔๒ 

 
 

๒๖๕,๐๐๐ 
๔๓๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๕ 
๒ 
๔ 

๒๕ 

 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
๕๕๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๙๕๐,๐๐๐ 

๒,๕๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
๒๖ 

๘ 
๖๖ 

๑๙๐ 

 
 

๒,๗๙๕,๐๐๐ 
๒,๖๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๘,๗๕๐,๐๐๐ 

๑๗,๖๖๐,๐๐๐ 
รวม ๖๒ ๕,๙๒๑,๐๐๐ ๘๑ ๘,๗๐๗,๐๐๐ ๖๙ ๗,๕๔๒,๐๐๐ ๕๙ ๔,๙๖๕,๐๐๐ ๓๙ ๔,๘๒๐,๐๐๐ ๓๑๐ ๓๑,๙๕๕,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๒ ๔๖,๙๖๕,๐๐๐ ๑๔๘ ๕๓,๒๗๔,๐๐๐ ๑๒๓ ๕๒,๗๘๔,๐๐๐ ๑๑๑ ๕๓,๓๓๙,๐๐๐ ๘๗ ๔๖,๘๕๑,๐๐๐ ๕๘๒ ๒๕๓,๒๑๓,๐๐๐ 
 
 

๔๕ 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 0๑/๑ 



 

 

                

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม  ๕  ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้น
และแผนพัฒนาชุมชน 

 
 
 

๓ 

 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๑๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๑ 

 
 
 

๘๖๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๖๒ ๕๔,๒๓๔,๕๐๐ ๑๗๖ ๔๗,๘๙๔,๑๐๐ ๒๐๓ ๖๒,๖๒๘,๐๐๐ ๓๙ ๓๖,๗๕๑,๐๐๐ ๓๖ ๓๗,๐๘๑,๐๐๐ ๖๑๖ ๒๓๘,๕๘๘,๖๐๐ 

 
 

แบบ ผ.๐๑/๑ 



 
 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 

แบบ ผ. 02 



 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

 

๕๒ 



 
 

 

 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เ พื่ อ ใ ห้ ส า มา ร ถ น า ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด าเนินงาน 

ส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ๑๗ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   จ านวนโครงการ /
กิจกรรม 

น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ได้เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประชาชน ๑๗ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐    จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

ประชาชนได้เรียนรู้
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - - 
   
 

๕๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
 ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลวาริชภูมิ 

เพื่อพัฒนางานศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตร 

เกษตรกร ๑๗ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรมีความ
พร้อมและมีประสิทธิภาพ 

งานการเกษตรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑๗ 
หมู่บ้าน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน  าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และก าจัดแมลงวันผลไม้ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีพืช
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน 

ประชาชน ๑๗ หมู่บ้าน  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผลผลิตท่ีเพิ่มขึ น ประชาชนได้รับการ
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและก าจัด
แมลงวันผลไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

๔ โครงการซ่อมแซมล าห้วย ฝาย
น  าล้นและฝายแม้ว (ฝายมี
ชีวิต) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมล าห้วย ฝาย
และฝายแม้ว ภายใน
เขตต าบลวาริชภูมิ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของล าห้วย ฝายและ
ฝายแม้วท่ีได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่าง
เหมาะสม 

เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูก
วิธีและเหมาะสม 

เกษตรกร ๑๗ หมู่บ้าน   ๓๐,๐๐๐   ร้อยละของเกษตรกรมี
ความรู้ในการใช้ปุ๋ยในนาข้าว 

ลดต้นทุนการผลิตข้าว กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 

๕๔ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๖ โครงการขุดลอกล าห้วยและ
หนองน  าสาธารณะภายใน
ต าบลวาริชภูมิ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ล าห้วยและหนองน  า
สาธารณะภายในต าบล 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของล าห้วย
และหนองน  า
สาธารณะท่ีได้รับ
การขุดลอก 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เกษตรกร ๑๗ หมู่บ้าน  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  เกษตรกรมีความรู้ใน
การผลิตปุ๋ยและการ
ใช้ปุ๋ย 

ลดต้นทุนการผลิต ลด
การใช้สารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

๘ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐    ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการท่ีได้รับ
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ด้าน
การเกษตรมีอาชีพ
เสริมรายได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

๙ โครงการฝึกอบรมการผลิตพืช
ตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช 

เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

เกษตรกร ๑๗ หมู่บ้าน  ๓๐,๐๐๐    ร้อยละสินค้าเกษตร
ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน 

มีสินค้าเกษตรท่ีได้
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
๕๕ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๐ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ธาตุ หมู่ ๓ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านธาตุ หมู่ท่ี ๓ ๗๒๙,๐๐๐     ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ขอนขว้าง หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านขอนขว้าง หมู่ท่ี ๘ ๗๒๙,๐๐๐     ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
หนองแวงค า หมู่ ๑๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านหนองแวงค า 
หมู่ท่ี ๑๙ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ห้วยบาง หมู่ ๑๔ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านห้วยบาง 
หมู่ท่ี ๑๔ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๕๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ท่ี ๑๘ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการซ่อมแซมฝายน  า
ล้นห้วยปลาหาง บ้านขอน
ขว้าง หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน  าล้น ล า
ห้วยปลาหาง 

 ๒๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขุดลอกล าห้วย
ค าม่วง บ้านดงศรีชมพู 
หมู่ ๑๓ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณ
ดินขุด ๒,๖๐๔ ลบ.ม. 

 ๘๘,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๗ โครงการซ่อมแซมฝายน  า
ล้นห้วยเหล็กไฟตอนกลาง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน  าล้น ล า
ห้วยปลาหาง 

  ๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขุดลอกห้วย
เหล็กไฟตอนบน  
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๕,๖๐๙  ลบ.ม. 

๑๙๑,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๕๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๙ โครงการขุดเจาะ
น  าประปาพร้อมหอถัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะน  าประปา 
พร้อมหอถัง 

 ๒๕๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขุดลอกห้วย 
กุดไผ่ บ้านธาตุ หมู่ ๓ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณ
ดินขุด ๒,๖๐๔ ลบ.ม. 

  ๑๘๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขุดลอกคลองส่ง
น  า บ้านห้วยบาง หมู่ ๔ 
(สายบ้านห้วยบาง – บ้าน
หนองแวง) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๒,๐๐๐  ลบ.ม. 

 ๖๘,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขุดลอกล าห้วย
บาง บ้านหนองแวง หมู่ ๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๔,๑๐๕  ลบ.ม. 

   ๑๔๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขุดลอกล าห้วย 
แสด บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (คุ้มใหม่) (จากนา
นายทองอินทร์ – นานาย
จ าลอง) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๕,๖๐๙  ลบ.ม. 

    ๑๙๑,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๕๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๔ โครงการขุดลอกล าห้วย 
หินฮอม บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (คุ้มใหม่)  
(บ้านตาเครือ) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณ
ดินขุด ๒,๖๐๔ ลบ.ม. 

   ๑๘๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขุดลอกหนอง 
อียอย บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณ
ดินขุด ๒,๖๐๔ ลบ.ม. 

  ๑๘๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างแหล่งกัก
เก็บน  า บ้านหนองแวงค า 
หมู่ ๑๙ (สายตาดโพธา) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน  า 
พร้อมวางท่อ PVC ถึง
หนองแวง 

 ๑๕๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายในเขตต าบลวาริชภูมิ 

  ๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๕๙ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๘ โครงการขุดลอกล าห้วย 
กอไผ่ บ้านธาตุ หมู่ ๓ 
(ต่อจากงบเดิม) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร 
ปริมาณดินขุด ๘,๗๕๑ 
ลบ.ม. 

   ๓๑๒,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขุดลอก 
หนองสโน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๑๐,๑๙๒  ลบ.ม. 

๓๔๗,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างแหล่งกัก
เก็บน  า บ้านหนองแวงค า 
หมู่ ๑๙ (สายตาดโพธา) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน  า 
พร้อมวางท่อ PVC ถึง
หนองแวง 

 ๑๕๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๑ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
กุดพร้าว  หมู่ ๗ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านกุดพร้าว 
หมู่ท่ี ๗ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๖๐ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๒ โครงการขุดลอก 
หนองแวง  บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ 
เมตร ลึก ๕ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๑๒,๗๒๙  ลบ.ม. 

    ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขุดลอก 
หนองม่วง  บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๗๒ 
เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๑๐,๗๖๙  ลบ.ม. 

   ๓๖๗,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขุดลอกล าห้วย 
ปลาหาง  บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๘,๐๘๑  ลบ.ม. 

  ๒๗๕,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๕ โครงการขุดลอกล าห้วย 
เหล็กไฟ  บ้านโพนไผ่ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร 
ปริมาณดินขุด  ๑๑,๐๗๗  
ลบ.ม. 

 ๓๗๘,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขุดลอกหนอง 
ลุมพกุ  บ้านโพนทอง 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ลึก ๕ เมตร ปริมาณ
ดินขุด  ๑๒,๖๔๒  ลบ.ม. 

  ๔๙๒,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๖๑ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๗ โครงการขุดลอก 
หนองบัวใหญ่  บ้านหนอง
แวงค า  หมู่ ๑๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกหนองบัวใหญ่     ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขุดลอก 
หนองค าขี หมา   
บ้านภูแฉะ  หมู่ ๑๑ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกหนองค าชี หมา    ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขุดลอกห้วย
เหล็กไฟตอนล่าง  
(ต่อจากงบเดิม)   
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู ่๑๗ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร 
ปริมาณดินขุด  ๑๑,๐๗๗  
ลบ.ม. 

 ๓๗๘,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วย
เหล็กไฟตอนล่าง บ้าน 
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน  าล้น    ๑,๒๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วย
แสด บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (บริเวณนานาย
ประสาท  พวงพี) 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน  าล้น   ๑,๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๖๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๒ ก่อสร้างฝายน  าล้นล าห้วย
ป่าสวนอ้อย บ้านหนอง
แวงค า หมู่ ๑๙  

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน  าล้น     ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขุดลอก 
หนองโพธ์ิ  บ้านธาตุ
พัฒนา  หมู่ ๒๐ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกหนองโพธ์ิ    ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างฝายน  า
ล้นห้วยปลาหาง 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร 
ปริมาณดินขุด  ๑๑,๐๗๗  
ลบ.ม. 

 ๑,๒๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคและใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๕ ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน 

   ๓,๒๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๖ ก่อสร้างระบบประปา 
ใต้ดิน บ้านตาดโพนไผ่ 
(คุ้มใหม่)  หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน 

  ๓,๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๖๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๗ ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน บ้านหนองแวงค า 
หมู่ ๑๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ผิวดิน 

   ๓,๒๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๘ โครงการศึกษาและ
รวบรวมพันธุ์พืชพื นบ้าน 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช
พื นบ้านไม่ให้สูญพันธุ์ 

รวบรวมพันธุ์พืชพื นบ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของพันธุ์
พืชพื นบ้านท่ีได้รับ
การอนุรักษ์ 

พืชพื นบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ 

กองเกษตร 

๔๙ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชต่างๆ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของพันธุ์
พืชท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ 

พันธุ์พืชได้รับการอนุรักษ์ กองเกษตร 

รวม ๕,๗๔๖,๐๐๐ ๙,๖๒๘,๐๐๐ ๙,๘๒๗,๐๐๐ ๑๒,๙๑๙,๐๐๐ ๖,๘๓๖,๐๐๐ - - - 

 
 

๖๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้าการลงทุนและการท่องเทีย่ว 

 
 
 
 

 ๖๕ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ ๒ การพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว 
   ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว 
       ๒.๑. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

 ๑ โครงการจัดงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมี
ความจ าเป็นส าหรับพิธีการ 
วันส าคัญต่างๆ ตามวาระ 

วันส าคัญประจ าปี และ
ตามนโยบายของอ าเภอ 
จังหวัด กรม 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนโครงการ /
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและพิธีการ
ในวันส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด 

รวม ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว 
       ๒.๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อบต.จัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมภายในต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
ส าคัญทางศาสนา (วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร  
ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตต าบล
วาริชภูมิ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อด าเนินงานตามโครงการสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนงานบุญประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อบต.สนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดบุญประเพณี
ท้องถิ่น 

๗๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พอใจของ
ประชาชน 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานและ
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา 

 
 

๖๗ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว 
       ๒.๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ โครงการสืบสาน 
งานวันภูไทร าลึก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อบต.จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรมภายใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการฝึกอบรมดนตรี
พื นเมือง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ผู้เข้าอบรมจ านวน  
๒๐ คน 

 ๓๐,๐๐๐    ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการสืบสานดนตรี
พื นเมืองและอนุรักษ์
วัฒนธรรมภูไท 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
๓๐ คน 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการจัดกิจกรรม 
วันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร  
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล 
เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์วัฒนธรรมวัดพระธาตุ
ศรีมงคล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์วัฒนธรรมวัดพระธาตุ 
ศรีมงคล 

๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

กอง
การศึกษา 

 
๖๘ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว 
       ๒.๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙ โครงการบุญบั งไฟล้าน 
นมัสการองค์พระธาตุ 
ศรีมงคล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนประเพณีบุญ
บั งไฟล้าน นมัสการ
องค์พระธาตุศรีมงคล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 

วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
สาน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๑,๓๔๙,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 
 
 

๖๙ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 

 
 



 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขนั 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๑. แผนงานการศึกษา 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมวันเสาร์ท่ี
สองของเดือน
มกราคม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน 

ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้าน 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการอาหารเสริม(นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตต าบลวาริชภูมิ 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมท่ีเหมาะสมกับวัย 

เด็ก ศพด. ๘ ศูนย์
และโรงเรียน ๖ 
โรงเรียน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของคุณภาพ
ชีวิตเด็กดีขึ น 

เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของต าบลวาริชภูมิ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลวาริชภูมิ 

๙๕๐,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ร้อยละของคุณภาพ
ชีวิตเด็กดีขึ น 

เด็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

๗๑ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๑. แผนงานการศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนราย
หัวของ ศพด. 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของ ศพด. 

๓๓๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กที่ได้รับ
การจัดการเรียนการ
สอน 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดีขึ น 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการจัดท าเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้กับ
ประชาชน 

จัดท าเว็บไซต์ของ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

๖ โครงการอุดหนุนโรงเรียนเพื่อ
เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนในเขตต าบลวาริชภูมิ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

โรงเรียน ๖ แห่ง ๒,๓๒๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กได้รับ
สารอาหาร 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. ประกอบด้วย ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ในระดับปฐมวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๘ 
ศูนย์ 

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กปฐมวัย
ท่ีได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวม ๕,๔๒๐,๐๐๐ ๕,๐๘๔,๐๐๐ ๕,๓๙๐,๐๐๐ ๕,๔๔๐,๐๐๐ ๕,๔๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 

๗๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๒. แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการควบคุม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อระงับการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อใน
ชุมชน 

๑๗  หมู่บ้าน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ี
ดีขึ น 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้าง
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง 
ปั่นจักรยาน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

ประชาชน ๑๗ 
หมู่บ้าน 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ี
ดีขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข/ชุมชนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๗ หมู่บ้านในเขต
ต าบลวาริชภูมิ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๓ 
โครงการ 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ร้อยละของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ี
ดีขึ น 

ประชาชนทั ง ๑๗ 
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
๗๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๒. แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และค่าส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

๑๗  หมู่บ้าน ๗๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

สามารถควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชนได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการอบรมอาสา
ปศุสัตว์ต าบลวาริช
ภูม ิ

เพื่อให้ความรู้อาสาปศุสัตว์
ในการดูแลรักษาสัตว์ 

ประชาชนในเขต
ต าบลวาริชภูมิท่ีมี
ความประสงค์จะ
เป็นอาสาปศุสัตว์ 

 ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของอาสาปศุ
สัตว์ท่ีได้รับการ
อบรมให้ความรู้ 

อาสาปศุสัตว์ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๗ โครงการอบรม
หลักสูตร 
ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้
สัมผัสอาหาร 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 

ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้
สัมผัสอาหาร 

๔๐,๐๐๐     ร้อยละของผู้
ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้
สัมผัสอาหารท่ีได้รับ
การอบรม 

สามารถควบคุม
และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนาได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๘ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื อ
ไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

ประชาชนในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้
สัมผัสอาหารท่ีได้รับ
การอบรม 

สามารถควบคุม
และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนาได้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม ๑,๐๖๓,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐    
 

๗๔ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
วาริชภูมิ ตามโครงการ  
“รวมน  าใจ ไทวาริชภูมิ” 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. อ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบสา
ธารณภัย อย่าง
รวดเร็วทันท่วงที 

ประชาชนในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเปน็อยู่ของ
ประชาชนดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 

๗๕ 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

   ๔ โครงการซ่อมแซมห้องน  าและ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ในเขตต าบล 
วาริชภูมิ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความรู้
เพิ่ม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

  ๕ โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัย ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยดีขึ น 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม ๑๓๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 

๗๖ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๔. แผนงานงบกลาง 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการเบี ยยังชีพผู้พิการ เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้พิการในเขตต าบล
วาริชภูมิ 

๘,๔๕๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๗๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐ ๘,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้สูงอายุ ท่ีอายุ ๖๐ 
ปีขึ นไปและขึ น
ทะเบียนไว้ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ผู้น าครอบครัวและ
ช่วยเหลือสังคม 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๑๘๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีขึ น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม ๒๖,๖๓๐,๐๐๐ ๒๖,๔๑๐,๐๐๐ ๒๖,๙๔๐,๐๐๐ ๒๗,๐๕๐,๐๐๐ ๒๗,๑๖๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 

๗๗ 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดโครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของยาเสพ
ติดลดลง 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพเสริม
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน 

 ๖๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนในต าบล
มีอาชีพและรายได้
เสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพเสริม
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนในต าบล
มีอาชีพและรายได้
เสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๔ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินทุน
ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในเขตต าบลวาริชภูมิ 

กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การสนับสนุนด้าน
อาชีพ 

ประชาชนได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลวาริชภูมิ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ี
ได้รับการส่งเสริม 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างทัศนคติท่ีดี
และมีความสามัคคี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม ๑๓๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - - - 
 

๗๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
       ๓.๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการฝึกทักษะกีฬา
ประเภทต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬาประเภท
ต่างๆ ให้กับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดโครงการอบรม
ทักษะกีฬาประเภท
ต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ น 

กอง
การศึกษา 

๒ จัดซื อวัสดอุุปกรณ์กีฬา มีอุปกรณ์กีฬาทุก
หมู่บ้าน 

จัดซื ออุปกรณ์กีฬา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๓ จัดซื อเครื่องออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 

ประชาชน ๑๗ 
หมู่บ้าน 

 ๓๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้
ประชาชน เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต
ต าบลวาริชภูมิ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    
 

๗๙ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 



 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
       ๔.๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการหมู่บ้านจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

ประชาชน ๑๗ 
หมู่บ้าน 

 ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ร้อยละของผูไ้ดร้ับ
ความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะ ๑๗  หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของขยะ
ลดลง 

ปัญหาขยะมูลฝอย
ลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการคลองสวย น  าใส เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนการจัด
กิจกรรม 

บ้านเมืองสะอาด
สวยงาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

รวม ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - - - 

 
 

๘๑ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๕ 
ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
 
 

๘๒ 
 
 



 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพิ่มรายได้ของ 
อบต.สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อยา่ง
ครบถ้วนถูกต้องและ
เป็นธรรม 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ครอบคุลมพื นท่ี อบต.
วาริชภูม ิ

 ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเงิน
ภาษีที่จัดเก็บ
เพิ่มขึ น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น 

กองคลัง 

๒ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการด าเนินงาน 

เพื่อเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.วาริชภูม ิ

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมปฏิบตัิงาน
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการ
ปฏิบัติงานดีขึ น 

ส านักปลดั 

๓ โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.วาริชภูม ิ

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมมีคณุธรรม
และจริยธรรม
มากขึ น 

ผู้เข้าอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
และร่วมกัน
ป้องกันการทุจริต 

ส านักปลดั 

 
๘๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ โครงการ เสรมิสร้างและพัฒนา
ให้ข้าราชการรักษาวินัย 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
และพัฒนาให้ข้าราชการ
รักษาวินัย 

พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้างของ 
อบต.วาริชภูม ิ

๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐  ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมมีวินัยในการ
ปฏิบัติราชการ
เพิ่มขึ น 

ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ 

ส านักปลดั 

๕ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีทั งในและต่างประเทศ 

เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

บุคลากรทุกฝ่ายของ 
อบต.วาริชภูม ิ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

หมู่บ้านมีการ
พัฒนาด้านใหม่
เพิ่มขึ น 

ส านักปลดั 

๖ โครงการฝึกอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจดั 
อบต.สัญจรพบประชาชน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รับฟังปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและออก
ให้บริการนอกสถานท่ี
แก่ประชาชน 

๑๗ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเพิ่มขึ น 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
และได้รับความ
สะดวกในงาน
บริการ 

ส านักปลดั 

 
๘๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

  ๗ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น 

๑๗  หมู่บา้น  ๕,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ได้รับทราบ
ปัญหาจาก
ประชาชน
โดยตรง 

กองคลัง 

  ๘ โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การเลือกตั งของ อปท.ตาม
กฎหมายก าหนด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั งหรือเลือกตั ง
ซ่อม ส.อบต./นายก 
อบต. หรือการเลือกตั ง
อื่นที่กฎหมายก าหนด 

๑๗ หมู่บ้าน   ๔๕๐,๐๐๐   การเลือกตั งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการ
เลือกตั งเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และสจุริต 

ส านักปลดั 

รวม ๒๙๕,๐๐๐ ๗๕๕,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๒๖๕,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ - - - 
 

 
 

๘๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
การช่วยเหลือ 

การป้องกันสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

๒ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ตั งจุดตรวจ/จดุสกัด
ช่วงเทศกาลส าคัญ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักปลดั 

๓ โครงการติดตั งไฟกระพริบ เพื่อลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ติดตั งไฟกระพริบ
บริเวณจุดเสี่ยง 

๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละของ
อุบัติเหตลุดลง 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน กองช่าง 

๔ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อให้สมาชิก  
อปพร.ไดเ้ข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

สมาชิก อปพร.ใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ  
อปพร.ที่ได้รบัการ
ฝึกอบรม 

อปพร.น าความรูม้า
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัยในกรณีความจ าเป็น
หรือบรรเทาความเดือดร้อนใน 
ต าบลวาริชภูม ิ

เพื่อบรรเทาปญัหา
ในด้านสาธารณภยั
ของต าบลวาริชภูม ิ

๑๗ หมู่บ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาด้าน 
สาธารณภัย 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาปญัหาดา้น
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

 
๘๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

  ๖ โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันไฟป่า 

ผู้เข้าอบรม ๔๐ คน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   ร้อยละของ  
ผู้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ น 

ผู้เข้าอบรมน า
ความรู้มาปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองช่าง 

  ๗ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้สมาชิก  
อปพร.ไดเ้ข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สมาชิก อปพร.ใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ  
อปพร.ที่ได้รบัการ
ฝึกอบรม 

อปพร.น าความรูม้า
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

๘ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ระดับพื นท่ี 

ประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ 
วปร.ในเขตพื นท่ี 

๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับการฝึกอบรม 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสา
ธารณภัยอย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

๙ ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อทบทวนความรู้
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูม ิ

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับการฝึกอบรม 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสา
ธารณภัยอย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

รวม ๖๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ - - - 
๘๗ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๓. แผนงานงบกลาง 
 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

  ๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจร 
 

๑๗ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักปลดั 

รวม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 

๘๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) 

เพื่อให้ประชาชนท่ีอยู่
ห่างไกลมไีฟฟ้าใช้ 

ติดตั งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื นที่
ห่างไกล 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะภายในต าบล
วาริชภูม ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ 

ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะใน
เขตต าบลวาริชภมู ิ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง 

๓ โครงการติดตั งไฟเหลืองแสง
สว่างตามแยกต่างๆ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
บริเวณถนนในเวลา
กลางคืน ลดอุบตัิเหต ุ

ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนลาดยาง 

 ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า บ้านธาตุ หมู่ ๓ (สาย
บ้านนายสนั่น  พิลากลุ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๘๙ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านธาตุ หมู่ ๓  (สายนานาย 
คงศักดิ์ เจรญิไชย ไปนานาย
ควง เจริญไชย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านธาตุ หมู่ ๓  (สายบ้านนาย
รัตณัฐ  ศรีดาดิษฐ์  ไปห้วย 
ปลาหาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านธาตุ หมู่ ๓ (ตามถนนคลอง
ชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

  ๑๒๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ (สาย
กุดตะกาบทุ่ง – ดงสว่าง จาก
ทางแยกไปบ้านตาดโพนไผ่มา
สายลงนาลุงกาด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๐ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ (ไปเกาะ
สายนานายทองเรียบ  สีแดง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 

 ๔๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ (ซอยนาย
สมาน โคตรบรม ต่อจากงบเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

๓๖,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (สายขา้งป่าช้า ต่อจาก 
งบเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

 ๒๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (สายนานายวาริน – ถนน
สายแยกไปกุดตะกาบ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

๙๑ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ (สายไป
บ้านหนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

 ๘๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ (สายไป
หนองไผ่) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

  ๖๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ (สายไป
ป่าช้าหนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อการเกษตร บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ (สายทุ่งนา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง 

  ๕๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘  
(รอบหนองค าลี ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง 

 ๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๒ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

๔๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙ (สายหนองม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

 ๖๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙ (สายบ้านหนองแวง – 
บ้านเหล่า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙ (สายบ้านหนองแวง – 
บ้านห้วยบาง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

 ๘๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

๙๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙ (สายนานายเฉลิมศักดิ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านโพนไผ ่
หมู่ ๑๐ (สายภูไมเ้ปราะ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านโพนไผ ่
หมู่ ๑๐ (สายหนองแวง ตาด
โพนไผ่ – สายหนองแซง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

๔๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านภูแฉะ 
หมู่ ๑๑ (สายนาคณุตาทิสอน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ 
หมู่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านโพนทอง 
หมู่ ๑๒ (สายไปหนองลุมพุก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 

๔๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒  
(สายหนองลุมพุก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง 

 ๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านดงศรีชมภ ู
หมู่ ๑๓ (สายหนองทางวัว) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร บ้านดงศรีชมภ ู
หมู่ ๑๓ (สายสวนนางบุหงา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๕ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านดงศรีชมภ ู
หมู่ ๑๓ (สายสนามไก่ชน – 
บ้านหนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านดงศรีชมพู  
หมู่ ๑๓ (สายสวนนายทองวาส 
ไปสวนนายแสวง ต่อจากงบเดมิ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 

 ๔๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ (สายข้าง
วัดบ้านภูแฉะ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ๓๖,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
๙๖ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ ๑๗ (สายนิคมสายเก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ ๑๗ (สายห้วยแล้ง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ ๑๗ (ซอยสวนนายสีจันทร์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านกุดตะกาบ
ทุ่ง หมู่ ๑๗ (จากสวนนางดาวรุ่ง 
เป้งค าภา – สวนนายส าราญ  
ภาวงศ์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๗ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านตาดโพนไผ ่
หมู่ ๑๘ (สายไปนานายจ ารัส 
ดาวเศรษฐ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายลงห้วยแสด)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ (สาย
ต้นไทร – นานายเครือ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

   ๕๐๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายหลุมหินไปนา
ตับเต่า)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๘ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายที่พักสงฆ ์
หินห่าว - ตาดโพธา)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายรอบหนองแวง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านหนองแวงค า หมู่ ๑๙ (สาย
หน้าบ้านนายทรงพล โพธ์ิชัย – 
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

 ๓๖,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายนานายชม  
นนดารา)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

๙๙ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายหนองแวง – 
ถ  าพระบาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

 ๔๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๔๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายฝายน  าล้น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

  ๔๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง
ค า หมู่ ๑๙ (สายหนองแวง – 
บ้านกุดตะกาบ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา 
หมู่ ๒๐  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

๑๐๐ 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

       ๕.๔. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ ๒๐ (สายประปา – 
โนนสูง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ ๒๐ (สายนายทนุสร  
ค าโสภา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ ๗ (ซอยสวน ด.ต.
อรุณ  อัคนิจ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๕ โครงการขยายเขตไฟ
เหลืองส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล
วาริชภูม ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟ
เหลืองส่องสว่าง
สาธารณะ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม ๑,๓๐๖,๐๐๐ ๒,๙๒๒,๐๐๐ ๒,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐    
 
 

๑๐๑ 
 



 
 

 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ จ้างเหมารถเกรดเดอรเ์พื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

จ้างเหมารถเกรดเดอร์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนในต าบลวาริชภมู ิ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายถนนหลังวัด
พระธาตุศรีมงคลทางทิศใต้ 
บ้านธาต ุหมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขยายถนน คสล.  
พท.คสล. ไม่น้อยกว่า 
๑๘๘.๗๕ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิภายในหมู่บ้าน 
บ้านธาตุ  หมู่ ๓ 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  า
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ฝารางหนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๙ 
เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
๑๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   
 
 ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (ถนนสายบา้นธาตุ – 
บ้านนาบ่อ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่
ช ารุด พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (สายบ้านนางรจนา  
อุปพงษ์ ลงคลองชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่
ช ารุด พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (หลังบ้านนายโกมล  
บุญรักษา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่
ช ารุด พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๐๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ธาตุ หมู่ ๓  (เส้นสนามกีฬา
ไปนานายเชาวฤทธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิ บ้านธาตุ  หมู ่
๓ (เส้นบ้านธาตุไปบา้นกุด
ตะกาบ) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูป
ตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาราง
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๘ 
เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ 
(สายบ้านนายสนั่น พิลากลุ 
ไปห้วยปลาหาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๐๔ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (สายสนามกีฬา
ไปนานายเชาวฤทธ์ิ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้
มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (สายบ้านนาย
ประหยดั  เจรญิไชย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้
มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ 
หมู่ ๓ (สายหลังร้าน 
เจพี) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๙ 
ตร.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้
มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
ไว้อุปโภค 
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

๘๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมีน  า
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน  าส าหรับ
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิ บ้านห้วยบาง 
หมู่ ๔ – บ้านดงศรีชมภ ู

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัว
ยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๙๘ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิ บ้านห้วยบาง 
หมู่ ๔ (สายขา้งวัด) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัว
ยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
ห้วยบาง หมู่ ๔  (จากหนอง
แฝก – หนองโพน) 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรั งไม่น้อยกว่า 
๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๐๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง 
หมู่ ๔ (สายไปส านักสงฆ ์
ชัยมงคล) 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๘ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบาง  
หมู่ ๔   

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรั งไม่น้อยกว่า 
๑๗๐ ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๙ ขุดลอกคลองส่งน  า บ้าน
ห้วยบาง หมู่ ๔ – บ้าน
หนองแวง หมู่ ๙ 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคลองส่งน  า  ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (สายไปเกาะ) 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๐๗ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ 
(ถนนสายประปา – ท่าน  า)   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่
ช ารุด พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๒ 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (เข้าส านักสงฆ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (สายหน้าบ้านนาย
ดาวเรือง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๐๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๔ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (สายหนองกกอั น 
ต่อจากงบเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (สายหนองยิ่งมั่ง – 
สามแยกศรีราชา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ 
หมู่ ๕ (สายหน้าบ้านนาย
หลิน  สีแดง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๐๙ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๗ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า  
หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
น  าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๘ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านเหล่า  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
น  าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(สายบ้านนางอุไรวรรณ 
ฟรางซิส – หนองแวง ต่อ
จากงบเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
๑๑๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๐ ปรับปรุงต่อเติมเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ (สาย
บ้านนางวารี  เจริญรัตน์ 
– บ้านนายบุญมี 
อุปสรรค) 

เพื่อลดปัญหาน  าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหล่า หมู่ ๖ (ข้างสวน
นายทวีศักดิ์ วะชุม – 
หน้าบ้านนายพิพัฒน์ ไข
ประภาย (คุ้มบ้านน้อย)) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๑๑ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(จุดห้วยน  าเคม็ – นานาง
สมหมาย)   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(สายบ้านเหล่า – หนองไผ่)   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(สายบ้านเหล่า – บ้าน
หนองแวง)   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๑๒ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓๗ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (จากหน้าวัดเชื่อมบ้าน
นายจันทร์เพ็ญ ศรีพรหมษา) 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (สายขา้งวัดทางด้านทิศ
ใต้เชื่อมทางเดิม – นาย 
จันทร์เพ็ญ ศรีพรหมษา) 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (จากท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์เดิม – เชื่อมงบ
เดิม (สายกุดพร้าว - ภูแฉะ)) 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ 
(ซอยเข้าบ้านนางสุคนธ ์
โฮมวงศ์) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ 
(สายข้างสวนนายกลุพงษ์   
ศรีนุกูล – หนองแบน) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๒ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ 
(สายบ้านนายทองมา  
ศรีพรหมษา – หนองแบน) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๓ ลงดินถมพร้อมเท คสล.สนาม
กีฬาหน้าวัดโนนสะเคยีน บ้าน
กุดพร้าว หมู่ ๗ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ลงดินถมพร้อมเท คสล.     ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๔๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ 
(สายนายวาริน พาเมือง – สาย
โคกสนุก – กุดตะกาบ)   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๐ 
ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๔๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดพร้าว  หมู่ ๗ 
(ซอยสวน ด.ต.อรุณ  อัคนิจ)   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

๑๑๕ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดพร้าว  หมู่ ๗ 
(สายหน้าบ้านนายมนตรี วารีย์ 
– ที่สาธารณะสนาม)   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดพร้าว  หมู่ ๗ 
(สายนานายสุพจน์  ไชยตะ
มาตย์ – นานายศรีเทพ  
เหมะธลุิน)   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๔๘ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (สายนายทองใส  
ชนะชัย – มุมบ้านนางแดง 
อินทรพาณิชย์) 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
 
 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔๙ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (จากมุมแยกถนนไป
โคกสนุก – หน้าสวนอาจารย์
ธงชัย  โตงาม) 

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๕๐ ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ (หนองค าลี ) 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

๕๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านขอนขว้าง  หมู่ ๘ 
(สายบ้านขอนขว้างไปบ้าน
หนองแวง)   

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕๒ ก่อสร้างถนนใหม่ บ้านขอน
ขว้าง หมู่ ๘ (จากถนนสุดไป
ถึงฝายนานางแสงจันทร์ 
ตามล าห้วยปลาหาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนใหม่ พร้อมลง
หินลูกรัง 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่
ชัดเจนเพิ่มขึ น 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านขอนขว้าง  หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๕๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านขอนขว้าง   
หมู่ ๘ (สายบ้านขอนขว้าง 
– ห้วยปลาหาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๑๘ 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕๕ ก่อสร้างห้องน  า (บริเวณ
หนองค าลี ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ก่อสร้างห้องน  า  ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ (สายบ้านขอนขว้าง 
– หนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕๗ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ขอนขว้าง หมู่ ๘ (รอบเมรุ
บ้านขอนขว้าง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ก่อสร้างถนน คสล.พื นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๕๘ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘  (สายป่าช้า 
หนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๑๙ 

 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘  (สายนานายต้น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๐ ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร บ้านขอน
ขว้าง  หมู่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ก่อสร้างถนน คสล.พื นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

๖๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านขอนขว้าง  หมู่ ๘ 
(สายป่าช้า ไปหนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านขอนขว้าง  หมู่ ๘ 
(สายสวนนายไกรษร 
ไตรยขันธ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
๑๒๐ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๖๓ ขุดลอกคลองฝายน  าล้น 
บ้านหนองแวง –  
บ้านห้วยบาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวง  หมู่ ๙ 
(ถนนสายหนองม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๕ วางท่อ คสล.บ้านหนอง
แวง หมู่ ๙  
(ห้วยค าป่ายาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

วางท่อ คสล.   ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวง  หมู่ ๙ 
(ถนนสายฝายน  าล้นถึงนา
นายเข็มทอง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
๑๒๑ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๖๗ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูป
ตัวยูแบบมฝีาปิด  
บ้านหนองแวง หมู่ ๙ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๖๘ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙  (สายหนองโพน) 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๖๙ ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านโพนไผ่ 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

๗๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ ่
หมู่ ๑๐  (สายบ้านแม่
สอนไปบ้านนางอั ว) 

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๒๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๗๑ วางท่อระบายน  าออก
หนองกอไผ่ บ้านโพนไผ ่
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

วางท่อระบายน  า   ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๗๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตร  
บ้านโพนไผ่  หมู่ ๑๐  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๗๓ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูป
ตัวยูแบบมฝีาปิด 
บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูป
ตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาราง
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๙ 
เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๗๔ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐
(รอบหนองบุ่งฟ้า) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗๕ เสรมิผิวทางแอลฟลัท์
คอนกรีตสายทางบ้านภูแฉะ 
ม.๑๑ - บ้านกุดพร้าว ม.๗ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ยาว ๑๒๐ 
ม.หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางข้างละ  
๑  ม. หรือ พท.ซ่อมสร้างและ
เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนกรตี
ไม่น้อยกว่า ๙๖๐  ตร.ม. 

 ๔๙๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๗๖ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐
(สายบ้านนายสมชาย – นาย
สุดสาคร) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๒๔ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๗๗ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูป
ตัวยูแบบมฝีาปิด บ้าน
โพนไผ่ หมู่ ๑๐ (จากลาน
มัน – บ้านนางพยอม) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๗๘ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูป
ตัวยูแบบมฝีาปิด  
บ้านภูแฉะ หมู่ ๑๑  
(สายไปค าขี หมา) 

เพื่อลดปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๗๙ ก่อสร้างถนนใหม่พร้อมลง
หินลูกรัง บ้านภูแฉะ 
หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนาง
กองค า  วารีย์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนใหม่พร้อมลงหิน
ลูกรัง 

 ๖๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๒๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๘๐ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน 
ภูแฉะ หมู่ ๑๑ (สาย
นางวิจิตรา พลนุรักษ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๑ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนทอง หมู่ ๑๒ 
(สายไปหนองลุมพุก) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๒ ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์  
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประขาชนมี
สถานท่ีจัดประชุม 
อบรมหรือจดักิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 
๑๒๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๘๓ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒  
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อลดปัญหาน  าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๘๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ 
(สายนานายยัน  
จันทร์โพธ์ิ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๕ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนทอง หมู่ ๑๒ 
(สายลงทุ่งนา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๒๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๘๖ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนทอง หมู่ ๑๒ 
(สายข้างบ้านนาย
สังคม รัตนไตร) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ 
ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ 
(ภายในหมู่บ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหิ นลู ก รั ง บ ริ เ วณที่ ช า รุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘๘ ก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์ บ้าน
โพนทอง หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน  

ก่อสร้างถนน คสล.พื นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

 
 
 

๑๒๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๘๙ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงศรีชมภู หมู่ ๑๓ 
(สายบ้านนายสมปอง  
นามวงศ์) ต่องบเดิม 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๐ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงศรีชมภู หมู่ ๑๓ 
(สายข้างโรงพยาบาล
วาริชภูมิ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม. พร้อมวางท่อ 
คสล. 

๑๒๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๑ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงศรีชมภู หมู่ ๑๓ 
(สายหน้าบ้านนายพิศ 
แสนบุญมี – นานาย
แสวง  โคตรหลง) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๒๙ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงศรีชมภู หมู่ ๑๓ 
(สายข้างวัด – 
หนองเม็ก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่นอ้ย
กว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (ภายใน
หมู่บ้าน)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายที่ดิน
ปลัดวาส ถึงสามแยก
กุดตะกาบ –  
หนองแวง)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๓๐ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายรอบ
หนองไข่นุ่น)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายสวน
นายแสวง – นาย 
อ่อนสา)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายไปสวน
นายทองมี)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

๑๓๑ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายค่าย
ลูกเสือ – สวนนาย 
สุรศักดิ์)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙๙ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓  (สายรอบ
หนองก้านเหลือง)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๐ ถมดินข้างหนองไข่นุ่น 
บ้านดงศรีชมพู  
หมู่ที่ ๑๓ (ดา้นทิศ
ตะวันตก) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ถมดินข้างหนองไข่นุ่น    ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๓๒ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๐๑ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓ (สายบ้านนาง
แสงทอง  วารีย์)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๐๒ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓ (สายบ้าน
นายศรสีวาท – หน้า
บ้านนายสรุศักดิ์)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๐๓ วางท่อระบายน  า  
บ้านดงศรีชมพ ู
หมู่ ๑๓ (สายบ้านนาง
สุวรรณหงษ์)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

วางท่อระบายน  า ท่อกลม คสล.    ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
 

๑๓๓ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๐๔ ขยายเขตน  าประปา
หมู่บ้าน บ้านดงศรี
ชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สาย
สวนนายทองวาส – 
สวนหมอจุฬาวรรณ) 

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๘๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีน  า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐๕ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ 
(ภายในหมู่บ้าน)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๐๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔  
(สายหนองโพนน้อย)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๓๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๐๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔  
(สายวัดป่าช้า 
ห้วยบาง)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๘ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยบาง หมู่ ๑๔ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๐๙ ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยบาง หมู่ ๑๔  

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๘๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีน  า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 
๑๓๕ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๑๐ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ 
(สายหน้าบ้านอาจารย์
นิรมล)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๑๑ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ 
(ต่อจากงบเดิม)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๑๒ ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงน้อย หมู่ ๑๕  

เพื่อให้
ประชาชนมีน  า
เพื่ออุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีน  า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 

 
 
 

๑๓๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๑๓ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงน้อย หมู่ ๑๕ 
(สายข้างวัดบ้านภูแฉะ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๔ ขยายเขตถนน คสล. 
บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ 
(สายบ้านดงน้อย – 
บ้านดงศรีชมภู) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขยายเขตถนน คสล.     ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๕ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ ๑๗  (สายตลาด
นัดคลองถมต่อจาก 
งบเดิม)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

 
๑๓๗ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๑๖ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ ๑๗  (สาย
กลางบ้าน)  

เพื่อลดปัญหา
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๑๗ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ 
(สายนิคมสายเกา่) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

   ๑๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๑๘ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ 
(สายบ้านนางบัวลี   
ชาลีเพ็ง ต่อจากงบเดิม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

๑๓๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๑๙ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗  
(สายนานายส าราญ ภาวงศ์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗  
(สายนานายสมพัด 
สอนนุชาติ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗  
(สายนานายค าเคน ชัยชนะ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗  
(ซอยหลังวัด ไปนานายอุทัย 
พจนา)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๓๙ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๒๓ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายบ้านนางเมฆ  
ภูวะกง – บ้านนายถาวร) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๔ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายส านักสงฆ ์
ป่าช้า) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๕ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายไปสหกรณ์
ยางพารา) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๔๐ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๒๖ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายหน้าบา้น
นางประดิษฐ์  สัพโส) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๗ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (สายข้างบ้านนาย
สมพร ราชค า ไปบ้านนาง
นิภา  พจนา) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

    ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(แยกภูไมเ้ปราะ ไป 
ภูอ่างสอ)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๒๙ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(หน้าบ้านนางเดือน-ทาง
เชื่อมกุดตะกาบ – ดงสว่าง)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔๑ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(จากแยกวัดภูเงิน – ฝาย 
น  าล้นนานายพล ไปภูน้อย)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(ซอยหน้าบ้านนายประจวบ 
ทันเที่ยง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(จากสหกรณ์ยางไปห้วย
เหล็กไฟตอนบน)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๔๒ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓๓ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 
(ส านักสงฆ์ป่าช้า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์   ๑๕๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

๑๓๔ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิ บ้านตาด 
โพนไผ ่หมู่ ๑๘  (หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก – หน้าวัด)  

เพื่อลดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๓๕ วางท่อระบายน  า คสล. 
บ้านตาดโพนไผ ่หมู่ ๑๘  
(หน้าบ้านนางใจสวรรค์  
ฤทธิธรรม)  

เพื่อลดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

วางท่อระบายน  า คสล.    ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่
ประสบปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขังลดลง กองช่าง 

๑๓๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(คุ้มใหม่) (บริเวณสะพาน
คอนเวิร์ด นานายเครือ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

๑๔๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘  
(คุ้มใหม่) (สายต้นไทร –  
นานายเครือ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓๘ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (คุ้มใหม่) (สายไป
วัดภูน้อย ต่อจากงบเดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม.  

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๓๙ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (คุ้มใหม่) (สาย
ข้างบ้านนายสมพร  
นามอุบล – ห้วยแสด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม.  

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
๑๔๔ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

๑๔๕ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๔๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า
หมู่ ๑๙ (สายข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า  
หมู่  ๑๙  (สายรอบ 
หนองแวง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๒ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงค า 
หมู่ ๑๙ (สายหน้าบา้น
นายประยอม – หน้าบ้าน
นายพิทักษ์  จางจัน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.  

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

๑๔๖ 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๔๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวงค า หมู่ ๑๙  
(สายหนองแซง – ทาง
ลาดยางหนองแวง 
ตาดโพนไผ่)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวงค า หมู่ ๑๙  
(สายหลมุหิน –  
ตาดโพธา)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๔๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวงค า หมู่ ๑๙  
(สายหนองหลุบ – นานาย
พงษ์สมัย  ศรีละวรรณ)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด พร้อม
ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

๑๔๗ 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๔๖ ซ่อมแซมฝาปิดร่องระบาย
น  า บ้านหนองแวงค า  
หมู่ ๑๙  (นานางรักษา  
นามโคตร) 

เพื่อลดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

วางท่อระบายน  า คสล. ๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

๑๔๗ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวงค า หมู่ ๑๙ 
(สายหนองแวง – บ้านตาด
โพนไผ่)  

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าเพื่ออุปโภค 
บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีน  าอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔๘ ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัว
ยูแบบมีฝาปดิ  
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(ภายในหมู่บ้าน)  

เพื่อลดปัญหา 
น  าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู 
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก 
๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ฝารางหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๔๙ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีไม่ประสบ
ปัญหาน  าท่วมขัง 

ปัญหาน  าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

๑๔๘ 
 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๔๙ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา 
หมู่ ๒๐ (สายนายวิชิต 
สุริยัน – แยกประปา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม.  

๑๐๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา 
หมู่ ๒๐ (สายสวนนาย
ธวัชชัย  พลศรีลา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม.  

 ๑๐๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๑ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา 
หมู่ ๒๐ (สายบ้านนาย
สิทธิศักดิ์  ไตรยขันธ์ – 
ป่าช้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๔๕.๒๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  ๐.๒๕ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๑ ตร.ม.  

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 

๑๔๙ 
   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๕๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายนายวิรัช  พจนา – 
แยกถนนโคกสนุก)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

๕๐,๐๐๐     ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายบ้านนายสวัสดิ์  
บุญรักษา – แยกโคกสนุก)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

 ๕๐,๐๐๐    ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายบ้านนางนุชนภา – 
สวนนายสรุิยา  ภูอ่าง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

  ๕๐,๐๐๐   ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายบ้านนางกุหลาบ – 
สวนนางวิราวรรณ 
หัศกรรจ์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
๑๕๐ 

   ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๕.๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๕๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายนายทนุสร ค าโสภา – 
นายถวิล  เจรญิชัย)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายนางด ารง พลจางวาง 
– นานายสังวร   
อินทรพาณชิย์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายนานายประเวช  
เจริญชัย – นานาย
ประเสริฐ  อินทรพาณิชย์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๕๙ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐  
(สายห้วยเหล็กไฟเก่า –  
โคกสนุก)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ลงหินลูกรั งบริ เ วณที่ช ารุ ด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๐ 
ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

๑๕๑ 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๖๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗  
(รอบหนองไผ่)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๓๔๐ ลบ.ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๖๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดงศรีชมภู หมู่ 
๑๓  (สายดงศรีชมู 
– กุดพร้าว)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

    ๕๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๖๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านห้วยบาง หมู่ ๔  
(สายห้วยบาง –  
วาริชภูมิ)  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ลงหินลูกรังบริเวณที่ช ารุด 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๗๐ ลบ.ม. 

   ๕๐,๐๐๐  ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

๑๖๓ ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีที่เรยีน
ที่ปลอดภัย 

ปรับปรุงต่อเติม ศพด. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ศพด.
ที่ได้มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยมีที่เรียนที่
มาตรฐาน ปลอดภยั 

กองช่าง 

๑๖๔ ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นภายใน ศพด. 
(สนามทราย) 

เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีสนาม
เล่นที่ปลอดภัย 

ก่อสร้ า งสนามเด็ก เล่น 
ภายใน ศพด.ในเขตต าบล
วาริชภูมิ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ศพด.
ทีม่ีสนามเด็กเล่น
ได้มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยมีสนามเด็ก
เล่นที่มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๔,๔๖๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐    



 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

        ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑๕๒ 
 
 

แบบ ผ. 02/๑ 



 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

๑๕๓ 
 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ธาตุ หมู่ ๓ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านธาตุ หมู่ท่ี ๓ ๗๒๙,๐๐๐     ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
กรมทรัพยากร
น  าบาดาล 
อบจ./ กท. 
กถ. 

๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ขอนขว้าง หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านขอนขว้าง หมู่ท่ี ๘ ๗๒๙,๐๐๐     ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
กรมทรัพยากร
น  าบาดาล 
อบจ./ กท. 
กถ. 

๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
หนองแวงค า หมู่ ๑๙ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและใช้ใน
การเกษตร 

บ้านหนองแวงค า 
หมู่ท่ี ๑๙ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
กรมทรัพยากร
น  าบาดาล 
อบจ./ กท. 
กถ. 

 
๑๕๔ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 
 
   ๑. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
       ๑.๑. แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั ง
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านห้วย
บาง หมู่ ๑๔ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

บ้านห้วยบาง 
หมู่ท่ี ๑๔ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
กรมทรัพยากร
น  าบาดาล 
อบจ./ กท. 
กถ. 

๕ โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั ง
ระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านตาด
โพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและ
ใช้ในการเกษตร 

บ้านตาดโพนไผ่  
หมู่ท่ี ๑๘ 

 ๗๒๙,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน  าไว้
อุปโภค บริโภคและใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
กรมทรัพยากร
น  าบาดาล 
อบจ./ กท. 
กถ. 

รวม ๑,๔๕๘,๐๐๐ ๒,๑๘๗,๐๐๐ - - - - - - 
 

 
 
 

๑๕๕ 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 

 
 
 
 

 
 

๑๕๖ 
 
 



 
 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา้การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
       ๑.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองหัวช้าง 
บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหนอง
หัวช้าง 

๕,๐๐๐,๐๐๐     ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

๒ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองก้านเหลือง 
บ้านดงศรีชมพู หมู่ ๑๓ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหนอง
ก้านเหลือง 

 ๔,๐๐๐,๐๐๐    ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

๓ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองเม็ก 
บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหนอง
ก้านเหลือง 

 ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐   ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

 
 
 
 
 

๑๕๗ 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๐๑ 



 
 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคา้การลงทุนและการทอ่งเที่ยว 
        ๑.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๔ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองค าลี  
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
หนองค าลี  

   ๓,๐๐๐,๐๐๐  ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

๕ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่าน  าประปา 
บ้านธาตุ หมู่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ท่าน  าประปา บ้าน
ธาตุ 

    ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

๖ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองแบน 
(เขต อบต.วาริชภูมิ) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
หนองแบน 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐   ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์ 

มีแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ นและ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
อบจ. 
กท. 
กถ. 

รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 

๑๕๘ 
 

แบบ ผ.๐๒/๐๑ 



 
 

 
 
 

                                                                                                    แบบ ผ.๐๒/๑ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๕ 
ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 

 

 

 

 

๑๕๙ 

 



 
 

                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่างหมู่บา้น 
บ้านกุดตะกาบทุ่ง  หมู่ที่ 
๑๗ (ถนนสายกุดตะกาบทุ่ง 
– นิคมน  าอูน) (สายวัดป่า
นาค าเพิ่ม)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี พท.ค
สล.ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.
ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร 

๒,๙๒๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ 
หมู่ ๑๘ (ถนนสายบ้าน
ตาดโพนไผ่ – ดงสว่าง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี 
พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 
๙,๕๐๐ ตร.ม.  

๕,๒๓๗,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
๑๖๐ 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่างหมู่บา้น 
บ้านห้วยบาง  หมู่ที่ ๔ 
(ถนนสายบ้านห้วยบาง – 
วาริชภูมิ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี 
พท. คสล. ไม่น้อยกว่า 
๙,๕๐๐ ตร.ม.  

 ๕,๒๓๗,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(ถนนสายบ้านเหล่า – 
วาริชภูมิ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓  เมตร ยาว 
๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี 
พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 
๕,๔๐๐ ตร.ม.  

 ๒,๘๘๔,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

๑๖๑ 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

                                                                       

                                  

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ 
(ถนนสายบ้านธาตุ – บ้าน
นาบ่อ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓  เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี 
พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ตร.ม.  

    ๓,๒๐๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ 
(ถนนสายบ้านธาตุ – หน้า
วัดป่าบ้านดงเชียงเครือ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓  เมตร ยาว 
๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๓๐ เมตร หรือมี พท. 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ 
ตร.ม.  

    ๑,๐๔๑,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 

๑๖๒ 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๗ เสรมิผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีตทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านกดุ
ตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ (ถนน
สายกุดตะกาบทุ่ง –  
ดงสว่าง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

เสรมิผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร 
หรือมีพื นท่ีแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๘,๐๐๐ ตร.ม. 

    ๖,๕๗๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๘ เสรมิผิวถนนแอสฟลัต ์
คอนกรีต สายบ้านห้วย
บาง หมู่ที่ ๔ – บ้านหนอง
แวง หมู่ ๙ - บ้านโพนไผ่ 
หมู่ที่ ๑๐   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

เสรมิผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร 
หรือมีพื นท่ีแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๘,๐๐๐ ตร.ม. 

  ๖,๕๗๗,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
๑๖๓ 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘ - บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
– บ้านหนองแวง หมู่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมี พท.คสล.ไม่น้อย
กว่า ๙,๕๐๐ ตร.ม.  

  ๕,๒๓๗,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๐ เสรมิผิวถนนแอสฟลัต ์
คอนกรีต สายบ้านกุด
พร้าว หมู่ที่ ๗ – บ้านภู
แฉะ หมู่ ๑๑   

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

เสรมิผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร 
หรือมีพื นท่ีแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ ตร.ม. 

   ๑,๖๔๔,๒๕๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

 
๑๖๔ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ (สายที่อ่าน
หนังสือพิมพ์เดิม – 
ถนนลาดยางสายกุดพร้าว 
– กุดตะกาบ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมี พท.คสล.ไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.  

   ๓,๓๐๗,๒๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านขอนขว้าง 
หมู่ ๘  (รอบหนองค าลี )  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมี พท.คสล.ไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.  

  ๒,๗๕๖,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 

๑๖๕ 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ – 
บ้านดงศรีชมภู หมู่ ๑๓  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี 
พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ ๑ เมตร 

   ๙,๔๕๙,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านดงศรีชมภู หมู่ 
๑๓ – บ้านหนองแวง 
หมู่ ๙  (สายสนามไก่ชน 
– บ้านหนองแวง)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี 
พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ ๑ เมตร 

    ๙,๔๕๙,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 

๑๖๖ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 

                                                                                                        

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้านหนอง
แวง-บ้านกุดตะกาบ 
ต าบลวาริชภูมิ  

เพื่อให้
ประชาชนมีถนน
คมนาคมสะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมี พท.คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๙,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ ๑ เมตร 

  ๑๐,๖๐๒,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๖ ก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ๗ คน 
พร้อมลานกีฬา
อเนกประสงค์  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
กว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๔ เมตร 
พร้อมก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๐ 
เมตร ยาว ๓๙ เมตร 
จ านวน  ๗  แห่ง 

๓,๕๐๒,๐๐๐ ๗,๐๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๒,๐๐๐ ๗,๐๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๒,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 

๑๖๗ 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านธาตุพัฒนา 
– บ้านดงค าโพธ์ิ ต าบล
วาริชภูมิ  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๔,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี พท.คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๐๐ ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร 

 ๑๑,๓๘๘,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านกุดพร้าว 
หมู่ ๗ – โคกสนุก (ต่อ
จากงบเดิม)  

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี พท. 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.
ม. ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร 

  ๕,๖๐๒,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๙ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สายทาง
บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ – 
บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ – 
โค้งกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน
คมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
๒๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ ๑.๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 

๑๖๘ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 

   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๐ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
บ้านขอนขว้าง หมู่ ๘ 
(ถนนสายวาริชภมูิ –  
วังสามหมอ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ 

๓๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมทางหลวงฯ 

๒๑ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
บ้านเหล่า หมู่ ๖ 
(ถนนสายวาริชภมูิ –  
วังสามหมอ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ 

 ๓๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมทางหลวงฯ 

๒๒ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ 
(ถนนสายวาริชภมูิ –  
วังสามหมอ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน  ารูปตัวยู
แบบมีฝาปดิ 

   ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมทางหลวงฯ 

 
 

๑๖๙ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๓ ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 
บ้านธาตุ หมู่ ๓ 
(ถนนสายวาริชภมูิ –  
วังสามหมอ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนน 
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างร่องระบายน  า
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ 

๓๐๐,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมทางหลวงฯ 

๒๔ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งใหม ่

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
ที่เรียนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งใหม ่

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่
มีที่เรียนที่มี
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยมีที่
เรียนที่มีมาตรฐาน 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กถ. 

๒๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบ 
หนองแบน  
(เขต อบต.วาริชภมูิ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี พท. 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
๗,๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ ๑ เมตร 

  ๕,๖๐๒,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 

๑๗๐ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
   ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
       ๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

  ๒๕๗๐ 
  (บาท) 

๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านธาตุ
พัฒนา หมู่ ๒๐ (ถนน
สายคลองชลประทาน 
– หนองกกโพธิ์)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมี พท. 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหล่
ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๒,๒๒๔,๐๐๐     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๒๗ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
เรียนที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ แห่ง 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐   ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เด็กท่ีไดร้ับ
ประโยชน ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน 

-กองช่าง 
-อบจ. 
-อ าเภอ 
-จังหวัด 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

รวม ๒๖,๔๘๓,๐๐๐ ๓๑,๓๑๓,๐๐๐ ๒๙,๒๗๖,๐๐๐ ๒๒,๐๑๔,๐๐๐ ๒๔,๐๓๘,๐๐๐    
 
 
 
 
 

๑๗๑ 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 
 
 

๑๗๑ 
 




