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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตรด์้านเมืองน่าอยู่  

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา่

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายหล่่า      
ผลาหาญ ถึงวัดหนองหัวคู  
 

1.เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไป-มาและ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ความสะดวกและรัป 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
800 เมตร  
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอประจันต
คาม 
 
 

 

- - 100,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างมาก
ขึ้นหมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
สัญจรไป-มา
ในยามค่่าคืน  

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมแซมระบบท่อประปา 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบท่อประปา
หมู่บ้านทั้งระบบ 
 

- - 150,000 - - -ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน ท้ัง
ระบบ 
 

-ประชาชนมี
น้่าสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

70 โครงการขยายถนน ข้างละ 50 
เซนตเิมตร  เทข้างถนนแอลฟสัต์
ติก จากบ้านนายจักรี บุญผาย ถึง
ทางรถไฟ  หมู่ที่ 1   
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขยายถนนข้างละ 
50 เซนติเมตร 
ระยะทาง 490 
เมตร 

 

- - 100,000 - - ขยายถนน  
ข้างละ 50 ชม.
เทข้างถนนแอล
ฟัสติกส์  

-ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอกสระน้่าสาธารณะ 
หนองตาอ้าง หมู่ที่ 1 (เนื้อที่ 2 
ไร่) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่าใช้
ในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้่า 
สาธารณะหนอง
ตาอ้าง หมู่ที่ 1 
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.หนองแสง 
ก่าหนด 
 

- - 1,000,000 - - มีสถานท่ีกักเก็บ
น้่าเพิ่มขึ้น
จ่านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดม้ี
น้่าสะอาด
ส่าหรับ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

72 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว, เสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านม ี
หอกระจายข่าวในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
 

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่
1 
 

- - 15,000 15,000 15,000 ซ่อมแซมเสียง
ตามสายหมู่ที่ 2 

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่งถึง 

กองช่าง 

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายตุ๋ย ปริก
สุวรรณ ถึงบ้านนางวิจิตรา  
ราชดีผิว 

เพื่ออ่านวยความสะดวก
และรักษาความ
ปลอดภัยในยามค่่าคืน
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง  
ระยะทาง 500 
เมตร 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
อ าเภอประจันต
คาม 

- - 100,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่
1  
 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

74 โครงการขุดลอกสระน้่าสาธารณะ 
บ้านสวน หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีน้่าใช้
ในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขุดลอกสระน้่า
สาธารณะบ้าน
สวนหมู่ท่ี1 ตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.หนองแสง 
ก่าหนด 

- - - 1,000,000 - มีสถานท่ีกักเก็บ
น้่า เพิ่มขึ้น
จ่านวน 1 แห่ง 
 

ประชาชนไดม้ี
น้่าสะอาด
ส่าหรับ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ่า
ต่าบลหนองแสง 
 (เสนอโดยประชาคม ม.1) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา 

ลานกีฬา 
จ่านวน  1 จุด 

- - - 300,000 - มีลานกีฬา 
จ่านวน 1 จุด 

มีกีฬาประจา่
ต่าบลหนอง
แสง 

กองช่าง 

76 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่
1 จากท่ีดินนางจันเพญ็ มีเกาะ ถึง
ประปาหนองตาอ้าง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ระยะทาง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว  350 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนน
ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

77 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่
1 จากท่ีดินนางละมัย กงแก้ว ถึง
ที่ดินนายสวาท มานะคิด 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว  330 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนน
ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่
1 จากท่ีดินดาบต่ารวจสุวัติ         
นุชประเสริฐ ถึงที่ดินนายวีรยุทธ 
ช่างกลึง  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ระยะทาง 
 

- - 300,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนน
ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

79 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นท่ี
หมู่ที่ 2 (คุ้มบ้านนาดง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้่าสะอาด
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ในเขต
พื้นที่หมู่ท่ี 2  
(คุ้มบ้านค่าภู) 

- - 450,000 - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล คุม้
บ้านนาดง 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดอุปโภค-
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 2  (คุ้มบ้านค่าภู) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้่าสะอาด
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ในเขต
พื้นที่หมู่ท่ี 2  
(คุ้มบา้นค่าภู) 

- - 450,000 - - ขุดเจาะบ่อ
บาดาล คุม้
บ้านค่าภ ู

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดอุปโภค-
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2   เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้่าสะอาด
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบ
ประปา 
จ่านวน 3 จุด 

- - 200,000 - - ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา 

-ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

82 โครงการยา้ยถังน้่าประปา (คุ้มสามแยก) 
จากบ้านใหม่หมู่ที่ 2 ย้ายไปตรงสาม
แยกเจรญิธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้่าสะอาด
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ย้ายถังประปา 
จ่านวน 1 จุด 

- - 100,000 - - ย้ายถังระบบ
ประปา 

-ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน  

เพื่อใช้เป็นศูนย์
รวมจิตใจ/จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน บ้าน
หนองแคน หมู่ที่ 
2 

- - 90,000 90,000 90,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ศาลา
กลางบ้าน 
บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 
2 
จ่านวน 1 
หลัง 

-เป็นศูนย์รวมรวม
จิตใจ/จดักิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ่าน 

กองช่าง 

ประช 
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ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

84 โครงการซ่อมแซมไฟริมทาง หมู่ที่ 2  ถนน
สุวรรณศร ถึง หมู่ที่ 6 

เพื่ออ่านวย
ความสะดวก
และรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ยามค่่าคืนแก่
ประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างริมทาง 
หมู่ที่1  
 
 

- - 100,000 100,000 - ซ่อมแซม
ไฟฟ้าริมทาง
หมู่ที่2 ถนน
สุวรรณศร 
ถึง หมู่ที่ 6 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 

กองช่าง 

85 โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 2   
(คุ้มนาดง ) 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้่า
ใช้ในการุป
โภคบรโิภค 

ขยายท่อประปา 
ยาว 500เมตร 

- - - 200,000 
 

- ขยายท่อ
ประปาหมู่ที่ 
2  (คุ้มนา
ดง ) 

-ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่2  จาก
ที่ดินนางสาวบุญทรัพย์ มานะเฝ้า  ถึงที่ดิน
นางนาลี อ่าภาพิรมย ์
 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว  600 เมตร 
 
 

- - 200,000 - - -ถนน
จ่านวน 1 
สาย 
 

-มีถนนท่ี
ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

87 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่2 จาก
ที่ดินนายด่า ผาหนองลี  ถึงที่ดินนางบุญมี   
วงษ์ปาน 
 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  
ระยะทาง 
ยาว  2000 เมตร 

- - 300,000 - - -ถนน
จ่านวน 1 
เส้น 
 

-มีถนนท่ี
ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แสง 
  



89 

 

 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63  
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

88 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว, เสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้หมู่บ้านม ี
หอกระจายข่าว
ในการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสาร 

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่
ที่2 
 

- - 15,000 15,000 15,000 ซ่อมแซม
เสียงตาม
สายหมู่ที่ 2 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่ง
ถึง 

กองช่าง 

89 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่2 จาก
ที่ดินนางสง่า นึกธรรม  ถึงหมู่ที่ 5  

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร 

- - 300,000 - - -ถนน
จ่านวน 1 
เส้น 

 

-มีถนนท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 โครงการถนนลูกรัง หมูที่ 2 จากท่ีดินนาง
กาญจนา   ถึงหมู่ที่ 5  

เพื่อใหป้ชช.
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง - - 200,000 - - -ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
เส้น 

 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจรไป
มาไดส้ะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง หมูท่ี่ 2  
คุ้มบ้านช่าง จากบ้านนายวีรยุทธ ช่างกลึ่ง   
ถึงที่ดินนางธรัญญา จ่านงเดช 
 

เพื่ออ่านวย
ความสะดวก
และรักษาความ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืนแก่
ประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างริมทาง 
หมู่ที่1  
-อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
ประจันตคาม 

- - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าริมทาง
หมู่ที่2 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 

กองช่าง 

92 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่2 จาก
ที่ดินนางจงจิตต์ พรรณาวร  ถึงทีด่ิน 
จ่าสิบเอกประดิษฐ์ จ่าจติร ์

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

- - 200,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 



90 

 

 
 

ล าดั
บที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3  
จากท่ีดินนายบุญเสริฐ  ใจหลวง ถึงที่ดิน 
นางส่าเภา  มัธยม  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
 

- - - 300,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3  
จากท่ีดินนายเดชา อักษรดี ถึงที่ดินนาง
สมบัติ พันธ์มะล ี
  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 580 เมตร 

- - 200,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3    
จากท่ีดินร้อยโทเดชา ขุมทอง ถึงที่ดิน
นางด่า ช่างกลึง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว  900เมตร 

- - 200,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 
3 จากท่ีดินนางค่ามี สารีบท ถึงที่ดิน
นางสาวอ่าไพ  มาสแสง 

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
สอ่งสว่าง 
 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
 
-อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - 100,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างมากขึ้น
หมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน 
สัญจรไป-มายาม
ค่่าคืน 

กองช่าง 

 
 
 



91 

 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

97 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่
ที่ 3 จากท่ีดินนายวิเชียร มัธยม  ถึง
ที่ดินนางบุญดี เชิญชัยภมู ิ

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
2. เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสญัจรไป-มา
และประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
 
-อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - 100,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างมากขึ้น
หมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน 
สัญจรไป-มา ยาม
ค่่าคืน 

กองช่าง 

98 โครงการซ่อมเครื่องขยายเสยีงหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
เครื่องขยายเสียง
หรือหอกระจาย
ข่าวในการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสาร 

ซ่อมแซมเครื่อง
ขยายเสยีง  
หมู่ที่3 
 

- - 20,000 20,000 20,000 ซ่อมแซม
เสียงตาม
สายหมู่ที่ 3 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่ง
ถึง 

กองช่าง 

99 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใน
ยามค่่าคืนแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  
-อุดหนุนการ 

- - 100,000 - - ซ่อมแซม
ไฟฟ้าราย
ทาง 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 
 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3   
จากท่ีดินนางอนงค์ลักษ์ มาสแสง ถึง
ที่ดินนางบุญเรื้อ  อักษรด ี
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 520 เมตร 

- - 100,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



92 

 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

101 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้่าสะอาด
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบ
ประปา 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 - - ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา 

-ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

102 โครงการขุดสระน้่าสาธารณะ
ประโยชน์ เนินย่อ หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขุดสระน้่า
สาธารณะ
ประโยชน์ เนิน
ย่อ หมู่ที่ 3 
 

- - - 500,000 - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่า
เพิ่มขึ้น
จ่านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

103 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3  จากท่ีดินนางส่าเรยีน 
สุมะโน ถึงที่ดิน ร.ท.เดชา ขุมทอง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน 
คสล.  
 

- - - - 100,000 ถนนคสล. 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3  
จากท่ีดินนางสมคดิ สารีบท ถึงที่ดิน 
นายวิเชียร มัธยม   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 875 เมตร 

- - - 300,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทัว่ไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3  
จากท่ีดินนายสวสัดิ์ จลุวงษ์  ถึงที่ดิน
นางค่า  แผลงฤทธิ ์
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

- - - 300,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 
 
 
 

กองช่าง 



93 

 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

106 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  
 หมู่ที่ 4 จากแยกบ้านนายสมนึก 
สิทธิปลิ้ม  ไปสวนรวมใจ 

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใน
ยามค่่าคืนแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง ม.4  
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอประจันต
คาม 

 

- - 100,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 

กองช่าง 

107 โครงการขยายปรับปรุงสระหนอง 
สระพัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขยายปรับปรุง
สระหนอง 
สระพัง  หมู่ที่ 4 

- - 500,000   มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่า 
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

108 โครงการขยายสระน้่า หมู่ที่ 4  
ข้างศาลาประชาคมหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขยายสระน้่า 
หมู่ที่ 4 ข้าง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

- - 500,000 - - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่า 
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

109 โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง   
หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสมจิตร  พันธยุง  
ถึงโรงเรียนวัดประดิษฐาราม 

1.เพื่อขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป-มา
และประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
 
-อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างมาขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน สญัจร
ไป-มา 

กองช่าง 

110 โครงการขุดบ่อน้่าตื้นภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ขุดบ่อน่้าตื้น
ภายในหมู่บ้าน  
จ่านวน 5 บ่อ 

- - - 200,000 - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่า
เพิ่มขึ้น
จ่านวน5บ่อ 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



94 

 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

111 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- - - 100,000 - ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ปชช.ในพื้นท่ีมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในค่่าคืน 

กองช่าง 

112 โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 จาก
บ้านนายมานสั  คงพิกุล ถึงบ้านนาย
สมัย ขยันคดิ  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ขยายถนนลูกรัง - - - 200,000 - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 
 

113 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่3  
จากท่ีดินนางสวัสดิ์ จุลวงษ์  ถึงที่ดิน 
นางส่าเรยีง บุญมี   
 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,135 
เมตร 

- - 300,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่4  
จากท่ีดินนายวิมล กายสิทธ์ิ ถึงที่ดนิ 
นางกองแพง ช่างชุบ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
กว้าง4 เมตร  
ระยะทาง 740 
เมตร 

- - 200,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 
 

115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่4 
จากท่ีดินนายลา่จวน กงแก้ว  ถึงที่ดิน
นางมะลิวรรณ ณ นคร  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมถนนถนน
ลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- - - 200,000 - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 
 

116 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่4 
จากท่ีดินนางนวย ชาลี ถึงที่ดิน 
นายล่าจวน กงแก้ว   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 
 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 660 เมตร 
 
 

- - 300,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 
 



95 

 

 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 (บาท) ๒๕65  
(บาท) 

117 โครงการไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 
5 จากหน้าบ้านนางลาวรรณ 
ช่างต่อ ถึงหน้าบ้านนาง
ปัทมา มานะเฝ้า 
   

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยในยาม
ค่่าคืนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่

ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง 
จ่านวน 5 จุด 
-อุดหนุนไฟฟ้าภูมภิาค
อ าเภอประจันตคาม 

- - 100,000 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 

กองช่าง 

118 โครงการไฟฟ้ารายทาง 
หมู่ที ่5 จากหน้าบ้านนาง
ทองริ้ว เวหาด ถึงหน้าบ้าน
นางกินดา แก้วกลวงค์   
 

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยในยาม
ค่่าคืนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่
 

ติดตั้งไฟฟ้ารายทาง 
จ่านวน 5 จุด 
-อุดหนุนไฟฟ้าภูมภิาค
อ าเภอประจันตคาม 

- - 100,000 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน สัญจรไป-
มา 

กองช่าง 

119 โครงการขยายเส้นทาง  หมู่
ที่ 5 จากข้างบ้านนายเสนย่์ 
ชัยนคร ถึงที่ดินนางจินตนา 
คะมะโน  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขยายเส้นทาง ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 300,000 - - ขยายเส้นทาง
จากข้างบ้าน 
จ่านวน 1 เส้น 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

120 โครงการขยายไหล่ทางถนน  
หมู่ที่ 5  ข้างสนามฟุตซอล 
– ถึงต้นโพธ์ิ บ้านนายอนันต์ 
อัคนียุทธ 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถสัญจไป-มาได้
สะดวก 
 

ขยายไหล่ทาง ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
 

- - 300,000 - - ขยายไหล่ทาง
ถนน จ่านวน 
1 เส้น 

-มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเส้นทาง หมู่ที่ 
5 จากท่ีดินนางเริม่อภัย              
ถึงทางรถไฟ  
 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถสัญจไป-มาได้
สะดวก 
 

ขยายเส้นทาง  ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 

- - - 300,000 - ขยายเส้นทาง
จ่านวน 1 เส้น 

-มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



96 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

122 โครงการขยายเส้นทาง หมู่ที่ 
5 จากคุ้มเนินจัว ถึงหนองยาง 
นานายบุญมา ช่างฟอก  
 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถสัญจไป-มา
ได้สะดวก 
 

ขยายเส้นทาง ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร 

- - 500,000 - - ขยายเส้นทาง 
จ่านวน 1 เส้น 

-มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะประโยชน์  หมู่ที่ 5 
ระหว่างที่ดินนางสมหมาย 
ช่างฟอก ถึงที่ดินนายบุญมา 
ช่างฟอก  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง ขนาด  
กว้าง 6 เมตร 
ลึก 3 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

- - 1,000,000 - - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่าเพิ่มขึ้น

จ่านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้่า
ส่าหรับอุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

124 ซ่อมแซมหอกระจ่ายเสียง ,
เสียงตามสาย หมู่ที่ 5  

เพื่อให้หมู่บ้านม ี
หอกระจายข่าวใน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 5 
 

- - 50,000 50,000 50,000 -ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ให้ใช้งานได้  

-ประชาชนได้รบั
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

กองช่าง 

125 โครงการซ่อมแซมระบบ
น้่าประปาภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้่าสะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน
ทั้งระบบ 
 

- - 100,000 100,000 100,000 -ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน ท้ัง
ระบบ 

ประชาชนมีน้่า
สะอาดใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุงพื้นที่ 
สาธารณะหลังโรงเรียนวัด
ประสาทรังสฤษฎิ์  หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถสัญจไป-มา
ได้สะดวก 
 

ปรับปรุงพื้นที่ 
สาธารณะหลัง
โรงเรียนวดัประสาท
รังสฤษฎิ์  หมู่ที่ 5 

- - 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุง
พื้นที่ฯหลังวัด 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเรด็
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
 (บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

127 โครงการขยายเส้นทางใหม่ 
ระหว่างเส้นทางบ้าน      
นางฐิติมา ภักดีแก้ว ถึงทาง
รถไฟ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขยายเส้นทางใหม่ 
ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - - 400,000 - ขยายเส้นทาง
ใหม ่จ่านวน 
1 สาย 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวกรวด
เร็ดปลอดภัย 

กองช่าง 

128 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มก่าลังไฟฟ้า 3 เฟส 
จากเสาไฟฟ้า หน้าอบต. ถึง
รพ.สต.หนองแสง 
 

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยในยาม
ค่่าคืนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่
 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มก่าลังไฟฟ้า 
3 เฟส จากเสาไฟฟ้า 
หน้าอบต. ถึงรพ.สต.
หนองแสง 
 

- - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง จากเสา
ไฟฟ้า หน้า
อบต. ถึงรพ.
สต.หนองแสง 

-ประชาชนได้รับ
อ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยใน
ยามค่่าคืนแก่
ประชาชนในพื้นที 

กองช่าง 
 

129 โครงการขยายไหล่ทาง ถนน
ข้างศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขยายไหล่ทาง  
ข้างละ 50 เซ็นตเิมตร 

- - - 200,000 - ขยายไหล่ทาง  
ข้างละ 50 
เซนติเมตร 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 
 

130 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 จากท่ีดินนาย
สมศักดิ์ ทรัพย์มั่น ถึงที่ดิน
นายวิระยะ รุปประมาณ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน จ่านวน 
1 สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 จากท่ีดินพันตรี
ประถม ชาติมนตรี ถึงที่ดิน
นางนิยม นึกรักษ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน จ่านวน 
1 สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

132 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 จากท่ีดินนางจิตนา   
คะมะโน  ถึงที่ดินนางสาว
จันทนา ทะวิมาตร ์

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 300,000 - - ถนน จ่านวน 
1 สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองชา่ง 
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133 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 จากท่ีดิน 
นายสิทธ์ิ  ช่างฟอก  ถึงที่ดิน
นายวิระยะ  รุประมาณ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 300,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

134 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ 5 ระหว่างบ้าน
นางจินตนา คะมะโน ถึง
บ้านนายแผน บุญอยู่  

เพื่ออ่านวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยในยาม
ค่่าคืนแก่ประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
- 

- - - 100,000 - ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

-ประชาชนได้รับ
อ่านวยความ
สะดวกและรกัษา
ความปลอดภยัใน
ยามค่่า 

กองช่าง 
 

135 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 ท่ีดินข้างรพ.สต.
หนองแสง ถึงที่ดินพันตรี
ประถม ชาติมนตรี  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 295 เมตร 
 

- - 100,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5  จากหลังรพ.สต.
หนองแสง ถึงที่ดินนางนิยม 
นึกรัก  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ระยะทาง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5  จากท่ีดินนางวารี 
อัตโน ถึงที่ดินนางแดง ชาติ
มนตรี  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 410 เมตร 
 

- - 100,000 - - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

138 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 5  จากท่ีดินนางเกษร 
ตรีโกฎิ  ถึงที่ดินนายสมพงษ์  
ขยันคิด 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 150,000 
 

- - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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139 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5  จากท่ีดินนายฉลอง 
กาหล ถึงที่ดินนายบรรจง 
แปลกจิตร  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 

- - 200,000 
 
 

- - ถนน จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ท่ัวไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

140 โครงการขุดลอกป่าช้าหนอง
มะแซว หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ลอกป่าช้าหนองมะ
แซว หมู่ที่ 6 

- - 500,000 - - มีสถานท่ีกักเก็บ
น้่าเพิ่มขึ้น
จ่านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้มีน่้า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

141 โครงการติดตั้งไฟรายทาง 
หมู่ที่ 6ทั้งหมู่บ้าน (โคมคู่) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก 

ไฟรายทาง หมู่ที่ 6ทั้ง
หมู่บ้าน (โคมคู่) 
จ่านวน 60 โคม 

- - 200,000 - - ไฟรายทาง หมู่
ที่ 6ทั้งหมู่บ้าน 
(โคมคู่) 
จ่านวน 60 โคม 

-ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 

กองช่าง 

142 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็ว  

เพื่อความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา  

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรและตีเส้น
จราจรชะลอความเร็ว 

- - 500,000 - - ถนน คสล. 
จ่านวน 1 สาย 

มีไฟสัญญาณ
จราจรและตีเส้น
จราจรชะลอ
ความเร็ว 

กองช่าง 

143 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้หมู่บ้านม ี
หอกระจายข่าวในการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสาร 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย - - 300,000 - - ซ่อมแซมเสียง
ตามสายหมู่ที่ 6 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่ง
ถึง 

กองช่าง 

144 โครงการท่าโดมศาลา
ประชาคมหมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นศูนย์รวม
จิตใจ/จดักิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ่าน 

โดมศาลาประชาคม  - - - 500,000 - โดมศาลา
กลางบ้าน บ้าน
หนองแคน 
จ่านวน 1 หลัง 

-เป็นศูนย์รวมรวม
จิตใจ/จัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ่าน 

กองช่าง 
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145 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากบ้านนางล่าดวน เนยีมค่า    
ถึงที่ดินนายสมชาย เหลืองห่อ 

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ระยะทาง 1000 
เมตร 
 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประจันตคาม 

- - 200,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 
 

กองช่าง 

146 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายวิรตัน์ รัตนภิรมย์   
ถึงบ้านนางอนงค์ วงค์เสนา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายไหล่ทาง 
กว้างฝั่งละ 1 เมตร       
ข้างละ 1 เมตร 

- - - 200,000 - ขยายไหล่ทาง 
ข้างละ 1 
เมตร  

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6
จากบ้านนางล่าดวน เนยีงค่า    
ถึงที่ดินนายสมชาย เหลืองห่อ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายไหล่ทาง 
ข้างละ 1 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

- - 200,000 - - ขยายไหล่ทาง  
ข้างละ 1 
เมตร 

-ประชาชนท่ัวไป
สามารถสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

148 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 6 จากบ้านนางรตันาวลี   
ศรีนวล  ถึงป่าช้าหนองมะแซว 

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
2. เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป-
มาและประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ระยะทาง 400 เมตร 
 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - 200,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนใน
พื้นที่มคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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149 โครงการลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านไผ ่

เพื่อให้ประชาชน
มีน้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

ลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านไผ ่

- - - 2,000,000 - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่า
เพิ่มขึ้น
จ่านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนไดม้ีน้่า
สะอาดส่าหรับ
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

150 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินนายทองอินทร์ มีชัย ถึงบ้าน
นายประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร      
ยาว 3,000 เมตร  
 

- - - 500,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

151 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6  จาก
บ้านนายพัน ปัญญา  ถึงคุ้มบ้าน
หนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร      
ยาว 3,000 เมตร  
 

- - 400,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

152 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 รอบ
ป่าช้าหนองมะแซว 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง ขนาด 
กว้าง 1 เมตร      
ยาว 1,900 เมตร  
 

- - 300,000 - - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

153 โครงการยา้ยถังประปา หมู่ที่ 6 
จากสระน้่าวังวัด ไปป่าช้า หนอง
มะแซว 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้่าใช้ในการุป
โภคบรโิภค 

ย้ายถังประปา หมู่ที่ 
6 จากสระน้่าวังวัด 
ไปป่าช้า หนองมะ
แซว 

- - - 500,000 - ถังประปา 
หมู่ที่ 6 จาก
สระน้่าวังวัด 
ไปป่าช้า 
หนองมะ
แซว 

ประชาชนมีน้่าใช้
ในการุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 (บาท) ๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 6 นายอัมรินทร์ เรยีนศรี ถึง
บ้านนายสายชล ผลาหาญ 

เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างและ
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไป-มา 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ระยะทาง 300 เมตร 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ่าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - - 200,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 
 

กองช่าง 

155 โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน 
หมู่ที่ 6  

เพื่อใช้เป็นศูนย์
รวมจิตใจ/จัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน 

ต่อเติมศาลา
กลางบ้าน บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 6 

- - - 500,000 - ต่อเติมศาลา
กลางบ้าน 
บ้านหนอง
แคน หมู่ที่ 2 
จ่านวน 1 
หลัง 

-เป็นศูนย์รวม
รวมจิตใจ/จัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ่าน 

กองช่าง 

156 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง 3 เฟส 
จากหมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางคูณ  
ต่างศร ี

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
2. เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป-
มาและประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ระยะทาง 2.5 กม. 

- - 200,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 (บาท) ๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

157 โครงการวางท่อระบายน้่า หมู่ที่ 6 
จากบ้านนางจ่าลอง มีชัย  ถึงบ้าน
นางคูณ ต่างศร ี

เพื่อให้ประชาชน
มีน้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร 

วางท่อระบายน้่า 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - - 200,000 - มีสถานท่ีกัก
เก็บน้่าเพื่อขึ้น
จ่านวน 1 
แห่ง 

ประชาชายมีน้่า
ส่าหรับอุปโภ-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

158 รังวัดที่สาธารณะประโชยน์ ในเขต
ต่าบลหนองแสง 
(เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 6) 

เพื่อดูแลรักษาที่
สาธารณะ
ประโยชน์ให้เป็น
สมบัติของส่วน
ร่วมสืบไป 

รังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

- - - 500,000 - รังวัดที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน ์

รังวัดที่ดิน
สาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 

159 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 6 จากสระหนองคล้า      
ถึงบ้านนายเปลี่ยง 

1.เพื่อขยายเขต
และตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
2. เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไป-
มาและประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
ระยะทาง 500 เมตร 
 
-อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
ประจันตคาม 
 

- - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
 

-ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่่าคืน 
 

กองช่าง 

160 โครงการถนนดิน หมู่ที่6 จากท่ีดิน
นางเนียม อ่าภาพิรมย์ ถึง หนอง
ศาลเจ้า 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนดิน ขนาด 
กว้าง 4 เมตร      
ยาว 300 เมตร  
 

- - 300,000 - - ถนนดิน
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 (บาท) ๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

161 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินทางล่าไย เสาะด้น  ถึงที่ดิน
นายทองค่า มีชัย 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง ขนาด 
กว้าง 4 เมตร      
ยาว 100 เมตร  
 

- - - 200,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

162 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินนางทองสุข มณฑาลพ – 
สุวรรณศร บ้านไผ่  ถึงหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
ใส่ท่อ 8 ท่อ 

- - - 500,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

163 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินนางพยอม แดนธานี  ถึงที่ดิน 
นางทองอิทร์ ตองอ่อน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ถนนลูกรัง ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - - 200,000 - ถนนลูกรัง
จ่านวน 1 
สาย 

มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

164 โครงการตั้งถังประปาเจาะบ่อ
บาดาล คุม้บ้านใต้ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

ถังประปาเจาะบ่อ
บาดาล คุ้มบ้านใต้ 

- - - 100,000 - มีถังทีก่ัก
เก็บน้่าเพื่อ
ขึ้นจ่านวน 
1 แห่ง 

ประชาชายมีน้่า
ส่าหรับอุปโภ-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

165 โครงการจดัซื้อถังน้่าประปา ขนาด 
2,000 ลิตร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้่าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

ถังน้่าประปา
หมู่บ้าน ขนาด 
2,000 ลิตร 

- -  - 300,000 - มีถังที่กัก
เก็บน้่าเพื่อ
ขึ้นจ่านวน 
1 แห่ง 

ประชาชายมีน้่า
ส่าหรับอุปโภ-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

166 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่
6 จากท่ีดินนายบญุมี  แปลกจติร 
ถึงคลองสาธารณะประโยชน์บ้าน
ไผ ่

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ระยะ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 (บาท) ๒๕64 
(บาท) 

๒๕65  
(บาท) 

167 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากท่ีดิน นางบุญน่า 
ต่อคุ้ม ถึงที่ดินนางสาวนุจรยี์  
ก้านบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

- - 200,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

168 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากท่ีดินนายอมัรินทร์ 
เรียนศรี ถึงที่ดินนายค่าพอง  
สิทธิปลื้ม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,910เมตร 

- - 300,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

169 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากท่ีดินนายทองอินทร์   
มีชัย ถึงที่ดินนางขน  มานพ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 285 เมตร 

- - 200,000 
 
 

- - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

170 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากท่ีดินนายทวิช   
มานะลอ ถึงที่ดินนายถนอม 
วงษ์เสนา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 100,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทัว่ไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

171 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายจรูญ      
นามโคตร ถึงที่ดินนายค่าพอง 
สิทธิปลื้ม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 100,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

172 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางสมสิทธิ 
เหลืองห่อ ถึงที่ดินนางสาวดรณุี 
มานพ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มา ไดส้ะดวก 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 100,000 - - ถนน 
จ่านวน 1 
สาย 

-มีถนนประชาชน
ทั่วไปสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

รวม 39,248,100 31,040,000 24,274,000 16,860,000 490,000 - - - 
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