
          3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการ "จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ ."

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
และประชาชนในท้องถ่ินได้
รวมแสดงออกถึงความจงรัก
ภัคดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจ าปี

       100,000       100,000         100,000          100,000         100,000

ปีละ 1 โครงการ

เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
ด่าน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และสะอาดน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลนา
ด่าน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และสะอาดน่าอยู่

       100,000       100,000         100,000          100,000         100,000

ปีละ 1 โครงการ

ภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาด่าน เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม และสะอาด

ส านักปลัด

๓ โครงการอบรมพัฒนา
องค์กร (OD)

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพในการ
ท างานและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรประจ าปี

จัดอบรมพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีในการท างาน
ในองค์กร

       300,000       300,000         300,000          300,000         300,000

ปีละ 1 โครงการ

บรรยากาศในการ
ท างานและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ความม่ันคงภายใน  และเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชชน
     3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชชนในท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลนาด่าน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการ,ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



๔ โครงการฝึกอบรม
สัมมนาสร้างความ
เข้มแข็งและปรับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

 บุคลากรปีละไม่น้อย       
กว่า 4๐ คน

       300,000       300,000         300,000          300,000         300,000  บุคลากรปีละไม่
น้อยกว่า 4๐ คน 
เข้าร่วมโครงการ

 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

 ส านักปลัด  
  กองคลัง    

   กองช่าง

๕ โครงการจัดท าแผ่นพับ
และคู่มือประชาชน

เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการรู้วิธี
ปฏิบัติและข้ันตอนการติดต่อ
ราชการ

แผ่นพับและคู่มือประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
1 จ านวน

แผนภาพและผู้
ประชาชนท่ีจ าท่ี
จะท า              
   2.ร้อยะของ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ

ประสบผลส าเร็จ
ในคร้ังแรกสูงข้ึน 
เม่ือเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา

บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วสะดวก 
วดข้ันตอนการติดต่อ
งาน

ส านักปลัด

๖ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนรับทราบปัญหา
และความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ออกบริการประชาชนท้ัง 11
 ชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

1 จ านวนคร้ังท่ี
ออกบริการท้ัง/ปี

ประชาชนพ่ึงพอใจใน
การให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง

ส านักปลัด

๗ โครงการจัดท าตัวแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือวางแผนการพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลเพ่ือใช้ใน
การเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน             
  (พ.ศ.2565 - 2570)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1.จ านวน
โครงการใน

แผนพัฒนาท่ีตรง
กับปัญหาความ

ต้องการ           
 2 จ านวนเล่ม
แผนพัฒนา

ท้องถ่ินท่ีจัดท า

มีแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท า
งบประมาณของ
เทศบาลต าบลนาด่าน

ส านักปลัด



๘ โครงการจัดท าตัวแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือวางแผนการพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลเพ่ือใช้ใน
การเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน             
  (พ.ศ.2565 - 2570)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1.จ านวน
โครงการใน

แผนพัฒนาท่ีตรง
กับปัญหาความ

ต้องการ           
 2 จ านวนเล่ม
แผนพัฒนา

ท้องถ่ินท่ีจัดท า

มีแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท า
งบประมาณของ
เทศบาลต าบลนาด่าน

ส านักปลัด

๙ โครงการจัดท าแผน
ด าเนินงาน

เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงาน แผนด าเนินการ           10,000         10,000           10,000            10,000           10,000 การด าเนินงาน
บรรลุตาม

แผนงานมากข้ึน

มีแผนด าเนินงาน
ประจ าปี

ส านักปลัด

๑๐ โครงการทัศนศึกษาดู
งานของกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชน

เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับ
กรรมการหมู่ขบ้านและ
ประชาชน

จัดทัศนศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
จ านวนผู้เข้าร่วม
ทัศนศึกษษดูงาน

เพ่ิมความรู้ให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน
และประชาชนมากข้ึน

ส านักปลัด

๑๑ โครงการเวทีชาวบ้าน
แก้ปัญหาในท้องถ่ิน

เพ่ือประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในตการ
แก้ปัญหาในท้องถ่ิน

จัดประชุมเพ่ือรับฟ้งปัญหา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1.จ านวนคร้ังท่ี
จัดประชุม        
   2.อัตราความ
ขัดแย้งระหว่าง

องค์กรกับ
ประชาชนลดลง

เพ่ือสร้างกรอบและ
แนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน

ส านักปลัด

๑๒ โครงการสภาเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้
กล้าคิดกล้าท า เป็นผู้น า
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลนาด่าน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
1.จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ

เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินต่อไป

ส านักปลัด

๑๓ โครงการศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถ่ิน

เพ่ือให้เกิดความรักใคร่
ปรองดองกันของคนในท้องถ่ิน

ประชาขนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
1.ปัญหาความ
ขัดแย้งลดลง

เกิดความรักใคร่
ปรองดองกันของคน
ในท้องถ่ิน

ส านักปลัด

๑๔ โครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาล

เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนจัดพิมพ์
แบบสอบถาม

ประชาขนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ข้อมูลพ้ืนฐาน
จัดเก็บได้ท้ัง 11

 ชุมชน

รับทราบข้อมูล
พ้ืนฐานของประชาชน

ส านักปลัด



๑๕ โครงการจัดท าวีดีทัศน์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลนาด่าน

เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและ
เผยแพร่การปฏิบัติงาน
ผลงานของเทศบาลต าบลนา
ด่าน

จะท าวีทีทัศน์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลนาด่าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
1 จ านวนวีดี
ทัศน์ข้อมูล

ข่าวสารท่ีจัดท า

ประชาชนรับทราบ
การปฏิบัติงานและ
ผลงานของเทศบาล
ต าบลนาด่าน

ส านักปลัด

๑๖ โครงการกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถให้การ
ปฏิบัติงานได้

จกรรม 5 ส บริเวณ
ส านักงานและโดยรอบ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
1 ลดระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
น้อยลงท างาน

ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส านักปลัด

๑๗ อุดหนุนกิจกรรมของ
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวล าภู

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิจกรรมของส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวล าภู

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จ านวน 1 
โครงการ

มีส่วนร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆในการ
ด าเนินงานกิจกรรม
เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม

ส านักปลัด

๑๘ อุดหนุนสภาองค์การ
ชุมชน

เพ่ืออุดหนุนสภาองค์กรชุมชน จัดงบประมาณอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนองค์กร
สภาชุมชนท่ี

ได้รับการอุดหนุน

สภาองค์กรชุมชน
ได้รับการอุดหนุนเป็น
องค์กรท่ีเข็มแข็ง

ส านักปลัด

๑๙ โครงการเลือกต้ังท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามท่ีประกาศ
กฎหมายก าหนดการ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการเลือกต้ัง

จัดการเลือกต้ังท้องถ่ินกรณีมี
การเลือกต้ังท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณ 2568

                 -                   -   ๙๐๐,๐๐๐                    -                     -   มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
จัดการเลือกต้ัง
ท้องถ่ินและ

จ านวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ังมาใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ัง

มีความพร้อมในการ
จัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน
กรณีการเลือกต้ัง

ส านักปลัด

รวม  ....19....โครงการ 1,660,000    1,660,000  2,560,000     1,660,000     1,660,000     



          3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาล

เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เป็นการเพ่ิมรายได้ท่ีเทศบาล
จัดเก็บเองตามตัวช้ีวัดของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาลต าบลนาด่านให้เป็น
ปัจจุบัน

       150,000       150,000         150,000          150,000         150,000 1.อัตราการเก็บ
ภาษีเพ่ิมสูงข้ึน    

   2.จ านวน
ร้านค้า/ห้างร้านท่ี
เล่ียงภาษีลดลง

1.เทศบาลมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเองเพ่ิม
มากข้ึน    2.เทศบาลมี
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์                
 3.ใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนเพ่ือน าไปพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ

ส านักปลัด

รวม  ....1....โครงการ 150,000       150,000     150,000        150,000        150,000       

หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



          3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาท่ีมีอยู่เดิมใน
เขตพ่ืนท่ี ต าบลนาด่าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ซ่อมแซมระบบประปาท่ีมีอยู่
เดิมในเขตพ่ืนท่ี ต าบลนาด่าน

                 -         500,000                   -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หินคลุก เป็นถนน คสล. 
 จากบ้านส้มป่อย ต.นา
ด่าน ไป บ้านหนองแวง
ค า ต.เก่ากลอย

เพ่ือให้การเดินทางสะดวก
และปลอดภัยกับผู้สัญจรไป
มามากข้ึน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หิน
คลุก เป็นถนน คสล. ขนาด
ความกว้าง 6 เมตร ความยาว
 1,255 เมตร

                 -         400,000                   -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

3 ขยายถนนหินคลุก จาก
บ้านค่ายเมืองแสน ม.11
 ไปบ้านสุขส าราญ ม.7

เพ่ือให้การเดินทางสะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

ขยายถนนขนาด ความกว้าง 
8 เมตร ความยาว 1,500 
เมตร ช่วงท่ี 2 ของเส้นถนน

                 -         500,000                   -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกมากข้ึน

กองช่าง

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หินคลุก เป็นถนน คสล. 
จากบ้านชมภูทอง ต.นา
ด่าน ไปบ้านวิจิตรพัฒนา
 ต.นาดี

เพ่ือแก้ไข้ปัญหาการคมนาคม
 ขนส่ง และการสัญจรไปมา
ของราษฎรให้มีความสะดวก
มากข้ึน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หิน
คลุก เป็นถนน คสล. ขนาด
ความกว้าง 6 เมตร ความยาว
 250 เมตร

                 -         200,000                   -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

การคมนาคม ขนส่ง 
และการสัญจรไปมา
ของราษฎรให้มีความ
สะดวกมากข้ึน

กองช่าง

5 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่
ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านท่ีช ารุด

       100,000       100,000         100,000          100,000         100,000

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก เส้นวัดทุ่ง
กุญชร หมู่ท่ี 1

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน

       500,000                 -                     -                      -                     -   
ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ จุด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือ
การเกษตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคลุกเพ่ือ
การเกษตร ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

8 ก่อสร้างช่องระบายน้ า 
(บล็อคคอนเวิร์ส)  หมู่ท่ี
 1

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ท าการเกษตร เล้ียง
สัตว์ และเป็นแหล่งอาศัย
และขยายพันธ์ุของสัตว์น้ า 
และใช้เป็นเส้นทางข้ามล าห้วย

ตามแบบและขนาดท่ีเทศบาล
ก าหนด บริเวณศาลา
ประชาคม

       600,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

 เป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ท า
การเกษตร เล้ียงสัตว์ 
และเป็นแหล่งอาศัย
และขยายพันธ์ุของ
สัตว์น้ า

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนหินลูกรัง
เพ่ือการเกษตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด

       300,000                 -                     -                      -                     -   
 ถนนตาม

รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

10 ขยายศาลาธรรม วัดทุ่ง
กุญชร ม.1

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน

ตามแบบและขนาดท่ีเทศบาล
ก าหนด

                 -         200,000                   -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

11 ซ่อมแซมท่ี
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน ม.1

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน

ตามแบบและขนาดท่ีเทศบาล
ก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   
 ตามรูปแบบ

ก าหนด และตาม
จ านวนท่ีสาธารณ

ในชุมชน

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน

กองช่าง

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่ เป็น
ถนนลาดยาง แอสฟัลท์
ติก ม.2

เพ่ือให้การเดินทางสะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

ปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกมากข้ึน

กองช่าง

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตร ทุก
สายในหมู่บ้าน ม.2

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคลุกเพ่ือ
การเกษตร ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและสะดวก
มากข้ึน

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านท้ังระบบ ภายใน
หมู่บ้าน

       400,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และสะดวกมากข้ึน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

16 ปรับปรุงรางระบายน้ า
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด

       300,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชนและบริเวณ
ถนน และช่วยระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือน
ประชาชน

กองช่าง

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขอบถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ขนาดความยาว ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       400,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชนและบริเวณ
ถนน และช่วยระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือน
ประชาชน

กองช่าง

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ขนาดความยาว ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชนและบริเวณ
ถนน และช่วยระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือน
ประชาชน

กองช่าง

19 ก่อสร้างสะพานไม้ ข้าม
ล าห้วยบน  ม. 3

เพ่ือให้ประชาชนได้ขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างสะพานไม้ ตามแบบ
ท่ีก าหนด

                 -         400,000                   -                      -                     -   

ตามแบบก าหนด
 จ านวน  1 จุด

มีสะพานส าหรับ
สัญจรในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุก ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

ขนาดความยาว 500 ม.  
(จากถนนใหญ่ถึงล าห้วยบน) 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -         200,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุก ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

ขนาดความยาว 2,000 ม. 
กว้าง 4 ม. (เส้นกุดฮูไปสุข
ส าราญ) ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           600,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนนทาง
การเกษตร ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวกใน
การท าเกษตรมากข้ึน

ขนาดความยาว 2,000 ม. 
(เส้นทางนาผู้ใหญ่บ้าน)

                 -         600,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวกใน
การท าเกษตรมากข้ึน

กองช่าง

23 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุก ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

ขนาดความยาว 2,000 ม.  
(เส้นกุดฮูไปค่ายสว่าง) ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       600,000                 -                     -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก ม.3

เพ่ือให้การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย ถนนได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด (ภายในหมู่บ้าน)

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย ถนนได้
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอยสุข
สวัสด์ิ หมู่ท่ี 4

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       400,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

26 ปรับปรุงท่อเมนประปา 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน        500,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

27 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอยร่มเย็น
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอยรวม
มิตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอยรวม
น้ าใจ หมู่ท่ี 4

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมถนนตามแบบเทศบาล
ก าหนด  (ภายในหมู่บ้าน)

                 -         200,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

31 ขยายระบบประปา หมู่ท่ี
 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน

                 -         300,000                   -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

32 ขยายระบบประปา หมู่ท่ี
 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

       300,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ขนาดความยาว 
2,000 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

                 -         700,000                   -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกมากข้ึน

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)

                 -         600,000                   -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

35 ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตรโดยการลงหิน
คลุก ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
(ทุกสายภายในเขตของ
หมู่บ้าน)ขนาดตามแบบ
เทศบาลก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี 6

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า (ส่ีแยก
กลางบ้านถึงทางลงทุ่งนา) 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

       400,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 
(เส้นทิศตะวันตกของหมู่บ้าน)
ขนาดตามแบบเทศบาล
ก าหนด

       300,000                 -                     -                      -                     -   
 ถนนตาม

รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

38 ก่อสร้างสะพานข้ามล า
ห้วยส้มป่อย ม.6

เพ่ือให้ประชาชนได้ขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างสะพาน ขนาดตาม
แบบเทศบาลก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   
 สะพานตามแบบ
เทศบาลก าหนด 
จ านวน 1 จุด

มีสะพานสัญจรใน
การขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

39 ก่อสร้างตัดถนน ทางเข้า
ดอนปู่ตา ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างตัดถนนทางเข้าดอน
ปู่ตา ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -         300,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

40 เทลานคอนกรีตรอบสระ
สาธารณะ ม.6

เพ่ือแก้ไขปัญหาการยุบตัว
ของดิน และประชาชนมีพ้ืนท่ี
ในการท ากิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน

ขนาดตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   
 ลานตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ จุด

ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การท ากิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

ขนาดความยาวและความ
กว้างของถนน ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

                 -                   -           800,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

42 ต่อเติมสะพานล าห้วยบล
 หมู่ท่ี 6

เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางป้องกัน ลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ และแก้ไขน้ ากัด
เซาะคอสะพาน

ขนาดในการต่อเติม ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

                 -         300,000                   -                      -                     -   

 สะพานตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน 1 จุด

ลดการเกิดอุบัติเหตุได้
 และแก้ไขน้ ากัดเซาะ
คอสะพาน

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนทางเดิน-
ทางเท้า ม.6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ขนาดความยาวและความ
กว้างของถนนทางเดิน-ทาง
เท้า ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
(ยังไม่ระบุจุด)

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี 7

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า (ส่ีแยก
กลางบ้านถึงทางลงทุ่งนา) 
ตามแบบเทศบาลก าหนด

       600,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

45 ปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน

       400,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร (หลังวัดป่า
ยาง) ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 
(หลังวัดป่ายาง)ขนาดตาม
แบบเทศบาลก าหนด

                 -         500,000                   -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร (เส้นสระ
หนองป่าไผ่) ม.8

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 
(เส้นสระหนองป่าไผ่)ขนาด
ตามแบบเทศบาลก าหนด

       400,000                 -                     -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน ๑ เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนน คสล.  
(เส้นวัดป่าโนนค าวิเวก) 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกมากข้ึน

ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นวัด
ป่าโนนค าวิเวก) ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       800,000                 -                     -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ เส้น

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก  (เส้นหลัง
โรงเรียน) ม.8

เพ่ือให้การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย ถนนได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด (เส้นหลังโรงเรียน)

                 -         600,000                   -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด

การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย ถนนได้
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

50 ก่อสร้างถนน คสล.  
(เส้นคุ้มชายทุ่ง) หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกมากข้ึน

ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นคุ้ม
ชายทุ่ง) ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           700,000                    -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ เส้น

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

51 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
บริเวณถนนและระบายน้ าท้ิง
จากบ้านเรือนประชาชน ลด
มลภาวะกล่ินท่ีไม่พ่ึงประสงค์

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน 
ลดมลภาวะกล่ินท่ีไม่
พ่ึงประสงค์

กองช่าง

52 ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน

       400,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

53 ขยายระบบประปา 
(เส้นทางออกนาด่าน) 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ขยายระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน

       500,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

54 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี 9

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบเทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบรูปแบบ
ก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

55 ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 
(ภายในเขตของหมู่บ้าน)
ขนาดตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 
(ยังไม่ระบุจุด) ขนาดตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       600,000                 -                     -                      -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

57 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี 10

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า (ท้ัง
สองด้านของถนน) ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบรูปแบบ
ก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

58 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์
 หมู่ท่ี ๑๐

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนและใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด ๔๐๐ ตารางเมตร

       220,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ จุด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนและใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลังกาย

กองช่าง

59 สนับสนุนเคร่ืองจักรทาง
การเกษตรประจ า
หมู่บ้าน เสนอโดย ม.10

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพการ
ใช้งานท่ีดี

สนับสนุนเคร่ืองจักรทาง
การเกษตร

                 -                   -   500,000                    -                     -   

ปีละ 1 โครงการ

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีเคร่ืองจักรท่ีมี
คุณภาพการใช้งานท่ีดี

ส านักปลัด



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

60 ก่อสร้างร้านค้าชุมชน
ทางการเกษตร ม.10

เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้ง่าย 
และเป็นแหล่งรวมผลผลิต
ทางการเกษตรของหมู่บ้าน

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

ประชาชนมีท่ี
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ง่าย
 และเป็นแหล่งรวม
ผลผลิตทาง
การเกษตรของหมู่บ้าน

กองช่าง

61 ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียง
สัตว์ ม.10

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อาชีพท่ีม่ันคงและเพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชน

ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อาชีพท่ีม่ันคงและ
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนน ภายใน
หมู่บ้าน ม.11

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวกมากข้ึน

ถนน กว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม.(ยังไม่ระบุจุด) ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       300,000                 -                     -                      -                     -   

ถนนตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ จุด

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปมา
ได้สะดวกมากข้ึน

กองช่าง

63 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนและใช้เป็น
สถานจัดประชุม

ต่อเติมหลังคา ผนัง เทพ้ืน ปู
กระเบ้ือง ศาลาเอนกประสงค์

       500,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนและใช้เป็น
สถานท่ีจัดประชุม

กองช่าง

64 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11

เพ่ือแก้ไขระบบประปา ให้
สามารถจ่ายน้ าได้สะดวก
ตามปกติ

ตามแบบและขนาดท่ีเทศบาล
ก าหนด

       300,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด จ านวน 

๑ แห่ง

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้เป็นปกติ

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

65 ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร ม.11

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
 ขนาดตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -           500,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

66 ก่อสร้างช่องระบายน้ า
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11

เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนนและระบาย
น้ าท้ิงจากบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
(ภายในหมู่บ้าน) ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       600,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบรูปแบบ
ก าหนด

น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน
และบริเวณถนน และ
ช่วยระบายน้ าท้ิงจาก
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

67 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.11

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง ถาวร 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และได้มาตรฐานมากย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
ขนาดความยาวและความ
กว้างของถนน ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

                 -                   -           700,000                    -                     -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
ถาวร สามารถ
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร ม.11

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง มากข้ึน 
สามารถเดินทางได้สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร 
(นา นายค า มีวงนาม) ขนาด
ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -                   -                     -            400,000                   -   

 ถนนตาม
รูปแบบก าหนด 
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมีถนนท่ีมี
ความแข็งแรง ม่ันคง 
 สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

๖๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน ความยาว
ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   

จ านวน ๑ จุด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

70 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึงในจุด
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ตาม
แบบเทสบาลก าหนด

       200,000                 -                     -                      -                     -   
 ตามรูปแบบ

ก าหนด จ านวน
อย่างน้อย 20 จุด

 มีแสงสว่างท่ัวถึงใน
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม

กองช่าง

๗๑ โครงการจัดท าป้าย
จุดส าคัญในชุมชน ม.1

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   
ปีละ ๑ โครงการ

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

72 สนับสนุนไฟสัญญาณ
อ านวยความสะดวก ม.1

เพ่ือใช้ในงานส าคัญต่างๆ ใน
การอ านวยความสะดวกใน
การจราจร

ขนาดตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด

20,000                 -                     -                      -                     -   

จ านวน ๑ ชุด

การจราจรมีความ
สะดวกมากข้ึนหากมี
งานส าคัญต่างๆ

กองช่าง

๗๓ ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน
ชุมชน ม.1

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และ
ป้องกันอาชญากรรม 
โจรกรรม  และปัญหายาเสพ
ติด

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐                 -                     -                      -                     -   จ านวนตามแบบ
ก าหนด

ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน และป้องกัน
อาชญากรรม โจรกรรม 
 และปัญหายาเสพติด

กองช่าง

74 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน เสนอโดย
 ม.2

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าได้
อย่างท่ัวถึง

ตามแบบเทศบาลก าหนด                  -   200,000                   -                      -                     -   
จ านวนตามแบบ

ก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการท าเกษตร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

๗๕ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -   500,000                    -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

76 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามซอยในหมู่บ้าน ม. 3

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึงในจุด
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามซอย
ในหมู่บ้าน ตามแบบเทสบาล
ก าหนด

       200,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 มีแสงสว่างท่ัวถึงใน
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

๗๗ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

78 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -                   -   500,000                    -                     -   
ตามแบบ

เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

๗๙ โครงการจัดท าป้ายซอย
ในชุมชน ม.4

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -   200,000                   -                      -                     -   

ปีละ ๑ โครงการ

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

80 โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาลในหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ได้
สะดวกมากย่ิงข้ึน

เป่าล้างบ่อบาดาลในชุมชน 100,000                 -                     -                      -                     -   บ่อบาดาลตามจุด
ในหมู่บ้าน

ประชาชนได้มีน้ าใช้
สะดวกมากข้ึน

กองช่าง

๘๑ ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน
ชุมชน ม.5

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และ
ป้องกันอาชญากรรม 
โจรกรรม  และปัญหายาเสพ
ติด

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
ชุมชน จ านวน 10 จุด

๑๐๐,๐๐๐                 -                     -                      -                     -   จ านวน 10 จุด ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน และป้องกัน
อาชญากรรม โจรกรรม 
 และปัญหายาเสพติด

กองช่าง

82 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

                 -                   -   400,000                    -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

๘๓ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   
ตามแบบ

เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตรได้อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

84 โครงการจัดท าป้ายบ้าน-
ป้ายคุ้มในชุมชน ม.6

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -                   -   200,000                    -                     -   

ปีละ ๑ โครงการ

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

๘๕ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างท่ีณาปนสถาน (เมรุ)
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ
ประกอบพิธีณาปนกิจศพ 
ตามจารีตประเพณี และหลัก
ศาสนา

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างท่ีณาปน
สถาน (เมรุ) ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

       500,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

ความสะดวกในการ
ประกอบพิธีณาปน
กิจศพ ตามจารีต
ประเพณี และหลัก
ศาสนา

กองช่าง

86 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน ความยาว
ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -                   -   500,000                    -                     -   

จ านวน ๑ จุด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

๘๗ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างตามซอยในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึงในจุด
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามซอย
ในหมู่บ้าน ตามแบบเทสบาล
ก าหนด

       200,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 มีแสงสว่างท่ัวถึงใน
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม

กองช่าง

88 โครงการจัดท าป้าย
บ้านเลขท่ี-ป้ายช่ือซอย
ในชุมชน ม.7

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -                   -                     -   200,000                   -   
ปีละ ๑ โครงการ

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

๘๙ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

       600,000                 -                     -                      -                     -   

ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

90 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
 (จากหมู่บ้านถึงอ่างเก็บน้ า) 
ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   
ตามรูปแบบ

ก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

๙๑ โครงการจัดท าป้ายช่ือ
หมู่บ้าน-ป้ายซอยใน
ชุมชน ม.9

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -                   -   200,000                    -                     -   
ตามรูปแบบ

ก าหนด

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

92 โครงการจัดท าป้ายกฏ
ระเบียบในชุมชน ม.9

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -                   -                     -   100,000                   -   ตามรูปแบบ
ก าหนด

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

๙๓ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึงในจุด
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างท่ัวถึงทุก
จุดท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
ภายในหมู่บ้าน

       200,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 มีแสงสว่างท่ัวถึงใน
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม

กองช่าง

94 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
  ความยาวตามแบบเทศบาล
ก าหนด

                 -   500,000                   -                      -                     -   
ตามรูปแบบ

ก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

๙๕ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ภายในหมู่บ้าน ความยาว
ตามแบบเทศบาลก าหนด

                 -                   -   500,000                    -                     -   
ตามรูปแบบ

ก าหนด

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

96 โครงการจัดท าป้ายซอย
ในชุมชน ม.10

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ขนาดความสูงและความกว้าง
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

                 -                   -   200,000                    -                     -   
ตามรูปแบบ

ก าหนด

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

๙๗ ขยายระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ัวถึงในจุด
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด
ตามแบบเทศบาลก าหนด

       200,000                 -                     -                      -                     -   

 ตามรูปแบบ
ก าหนด

 มีแสงสว่างท่ัวถึงใน
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม

กองช่าง

รวม  ....97....โครงการ 17,640,000  12,500,000  9,900,000     800,000        100,000       


