
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา

1 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 สายหนองบัว
ใหญ่ - เขาสายพานเช่ือมหมู่บ้านท่ามะไฟ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน  คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,510 ม
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 สายท่าเสด็จ
 - วังตะเคียน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 ม.ยาว 800 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 สายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง - ถนนลาดยางสายจรเข้
เผือก - ท่าพุ หมู่ท่ี 2 ต.จรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 1 สายทุ่งนา 
- หนองบัวน้อย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี 1 สายริมน  า  -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 398 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,178,800    1,178,800    1,178,800    1,178,800     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 สายข้างวัด
จรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 สายพระครู
เหมคุณาธาร

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 สายทุ่งนา -
บ้านนางจุ๋มจ๋ิม  ค าจันทร์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน
นางจุ๋มจ๋ิม  ค าจันทร์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

499,800       499,800       499,800       499,800        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

18

บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                                                                                                  แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
10 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน

นางสอิ ง ยืนยงค์
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

162,700       162,700       162,700       162,700        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ท่ี 2 สายบ้าน
นางสมพิศ เผือกผ่อง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

12 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านหนองพวง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ยาว 425 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,300,000    1,300,000    1,300,000    1,300,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

13 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บริเวณทางเข้า
วัดถ  าอ่างหิน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 280 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

850,000       850,000       850,000       850,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า หมู่
ท่ี 3 สายหนองแห้ง - หนองพวง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 สายบ้านหนอง
พวง - ถ  าอ่างหิน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 บ้านนายเหรียญ
 - นายเคล่ือน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

5,100,000    5,100,000    5,100,000    5,100,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า
หมู่ท่ี 3 เช่ือมถนนหมู่ท่ี 2

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา0.15ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า
หมู่ท่ี 3 ห้วยม่วง เช่ือมถนนหมู่ท่ี 7 บ่อ
ลูกรัง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 3,000 ม.หนา0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 สายบ้าน
นายฉลาด  ชุ่มช่ืน - บ้านนายฮวย  
เหลืองทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 สายบ้าน
นายไมตรี  สืบยิ ม - เข้าซอยทุ่งนา

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

19

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
21 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 สายบ้าน

นายจ๊ีด  พรหมสวสด์ิ - บ้านนายนวล  
เปรมปรีด์ิ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 3 บ้านนายถาวร แจ้งกระจ่าง 
- นายป่วน  ชูชาติ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 3 สายเกาะจันทร์ - บ้านนายแชร์  
โตแก้ว

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 2,500ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 สายทางเข้า
หมู่บ้านเกาะจันทร์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 120 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

360,000       360,000       360,000       360,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านล าเภา
 - บ้านหนองแห้ง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 269 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

677,000       677,000       677,000       677,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเถ้าแก่เป๊ียก 
- บ้านนายเนี ยว หมู่ท่ี 3 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว3,000 ม.
หนา 0.05 ม.

800,000       800,000       800,000       800,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายบ้าน
นายเสวย  ม่ันศรีจันทร์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 4 สายบ้านนายองอาจ  กล่ันข า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 4 สายเข้าหมู่สุพรรณ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า 
กว้าง 6 ม.ยาว 900 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

2,250,000    2,250,000    2,250,000    2,250,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 สายบ้าน
นายชาญ  สิงห์เมือง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนคสล. กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

790,000       790,000       790,000       790,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายหนองแก -
 บ้านนายแป๊ะ  บุญตัน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,375,000    3,375,000    3,375,000    3,375,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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32 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายท่ามะไฟ

 บ้านยายเท่ียง
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 645 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,451,000    1,451,000    1,451,000    1,451,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายซอย
แสงจันทร์ - บ้านท่ามะไฟ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,375,000    3,375,000    3,375,000    3,375,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 สายซอย
สุพรรณ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4  ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

493,700       493,700       493,700       493,700        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 ซอยแยกศาลา
ประชาคม - บ้านหนองกกแดง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4  ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,900       497,900       497,900       497,900        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายองค์ 
- หนองแก หมู่ท่ี 4 บ้านท่ามะไฟ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.05 ม.

7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 4 สาย
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ - เขาสายพาน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
 ข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางไทรทอง
หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 9  บ้านหนองกระเหร่ียง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

6,750,000    6,750,000    6,750,000    6,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางหนอง
กะเหร่ียง หมู่ท่ี 9 - หมู่ท่ี 5 บ้านไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

6,750,000    6,750,000    6,750,000    6,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 5 สายวังปลา - ฝายเก็บน  า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า 
กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

1,782,000    1,782,000    1,782,000    1,782,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

41 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า 
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.  พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

42 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

43 ก่อสร้างทางลาดยาง บ้านหนองปืนแตก
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 5,8,9

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 8,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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44 ก่อสร้างทางลาดยาง หมู่ท่ี 5 สายบ้าน

สิงห์สองแคว
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

10,800,000  10,800,000  10,800,000  10,800,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

45 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อ
ระบายน  า ภายในหมู่ท่ี 5

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อ
ระบายน  า หมู่ท่ี 5 ปีละครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 สายบ้านไทร
ทอง - บ้านหนองกระเหร่ียง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5  ม. ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

493,700       493,700       493,700       493,700        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายจ าลอง  ลือดัง - บ้านนายทองชุบ  
นกแก้ว - บ้านนายหาญ พิมพ์สุวรรณ 
หมู่ 5 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.05 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย
บ้านไทรทอง - สวนเกษตรราษฎร 
หมู่ท่ี 5 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.05 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางชิต หวัง
เคียงธรรมเข้าไร่เกษตรราษฎร หมู่ท่ี 5 
ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 ม.
หนา 0.05 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นกร่าง หมู่ท่ี 5 
ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.05 ม.

3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดโป่งโก 
- ฝายน  า หมู่ท่ี 5 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.05 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจรัญ  
สุขสวัสด์ิ - บ้านนายเจริญ  พวงแก้ว 
หมู่ท่ี 5 บ้านไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 ม. 
หนา 0.05 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 บ้าน
นายบุญชู พรหมทัตน์ -  หมู่ท่ี 3 
ด่านมะขามเตี ย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
54 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 สายลานมัน 

 หมู่ท่ี 6 ต าบลจรเข้เผือก
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 7 ม. ยาว 1,200 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,780,000    3,780,000    3,780,000    3,780,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 สายบ้าน
นายรอนเช่ือมต่อบ้านหนองขุย 
หมู่ท่ี 3 ต าบลด่านมะขามเตี ย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,850 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 6 
หนองโสน - หมู่ท่ี 10 หนองตาตุ้ม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนแอสฟัลท์ติก  กว้าง 6 ม. ยาว 3,500
 ม. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.5 ม.

9,450,000    9,450,000    9,450,000    9,450,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 หนองโสน -
หมู่ท่ี 4 บ้านท่ามะไฟ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว2,400 ม. 
พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.5 ม.

5,400,000    5,400,000    5,400,000    5,400,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า หมู่
ท่ี 6 หนองโสน -หนองตาจันทร์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 6 ม.
 ยาว6,000 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

16,200,000  16,200,000  16,200,000  16,200,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า หมู่
ท่ี 6 หนองโสน - พุตาเกตุ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 6 ม.
 ยาว 3,300 ม. พร้อมไหล่ทาง 
ข้างละ0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 สายบ้านนาง
แต้ม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า หมู่ท่ี
 6 สายแท๊งปะปา -บ้านพุตาม่ัน หมู่ท่ี 3 
ต.ด่านมะขามเตี ย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม. 
 ยาว 3,000 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 6 สายบ้านหนอง
โสน -  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองแก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 6 สายแยกลาน
มัน  - บ้านนายเอ่ียม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,250,000    1,250,000    1,250,000    1,250,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  าหมู่ท่ี 6  -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่  - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม. 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี  - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้าน นายอ่อน - หมู่ท่ี 9 บ้านพุกร่าง   ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ยาว 600 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม. ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร    ในการสัญจรไป-มา

 (ต าบลด่านมะขามเตี ย)

65 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 6 ซอยบ้านนาง
ทองเพียร ศรีสวัสด์ิ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,700       497,700       497,700       497,700        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(งบ อบต./หน่วยงานอ่ืน)

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
66 ยกระดับถนนลูกรัง สายทุ่งยาว - หนอง

มะค่า หมู่ท่ี 7 ต.จรเข้เผือก
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ยกระดับถนนลูกรัง สายทุ่งยาว-หนองมะค่า
 หมู่ท่ี 7 ต.จรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

67 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านหนองมะค่า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5  ม.ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายวัดหนอง
มะค่า - นายพร สมคิด

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 สายบ้าน
หนองมะค่า - หมู่ท่ี 6 บ้านทุ่งศาลา 
ต าบลบ้านเก่า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

21,000,000  21,000,000  21,000,000  21,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

70 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 สายหนอง
ปลาหมอ - หนองหญ้าปล้อง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,900,000    1,900,000    1,900,000    1,900,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7  สายทุ่ง
ศาลา - หนองส าโรง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

5,400,000    5,400,000    5,400,000    5,400,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 สายหนอง
หญ้าปล้อง - ถ  าอ่างหิน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

18,900,000  18,900,000  18,900,000  18,900,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 สายสาม
หนอง - วัดเขามอเจริญธรรม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายหนอง
มะค่า - วัดหนองมะค่า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายวัดหนอง
มะค่า - ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สาย ร.ร.
หนองหญ้าปล้อง-ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7
ต.จรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายวัดหนอง
มะค่า - นายเชิญ สุ่มสวย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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78 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 สายบ้าน

นายบรรจบ ชุ่มช่ืน - วัดหนองมะค่า
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,200       492,200       492,200       492,200        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผู้ใหญ่
สมนึก - หนองมะค่า หมู่ท่ี 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2000 ม.
หนา 0.05 ม.

7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

80 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5  ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

81 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่ท่ี 8 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.

770,000       770,000       770,000       770,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

82 ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 8 ต.จรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 8  จ านวน 5 จุด

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ครัวรือนมีการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 8 สาย
โรงเรียนบ้านหนองกวาง - หมู่ท่ี 11 
บ้านสามหนอง ต าบลบ้านเก่า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

4,050,000    4,050,000    4,050,000    4,050,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านนายธเนศ 
 พิมลชาติ  จ านวน 2 เส้น

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.
 จ านวน 2 เส้น

250,000       250,000       250,000       250,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านหัวไร่
พัฒนา - หมุ่ท่ี 11 บ้านสามหนอง 
ต าบลบ้านเก่า

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,250,000    3,250,000    3,250,000    3,250,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า หมู่ท่ี
 8 สายโรงเรียนบ้านหนองกวาง 
- บ้านนายสนิท

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม. 
 ยาว 3,000 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า หมู่ท่ี
 8 ภายในหมู่บ้าน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

88 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 ข้ามห้วยใกล้บ้านนางเม้า

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 3 ช่องทางหมู่ท่ี 9
จ านวน 1 จุด

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหาน  าท่วม

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหาน  า
ท่วมขัง

กองช่าง
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89 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านหนองกวาง

 - ไร่ผู้ว่าการเกษม
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

496,400       496,400       496,400       496,400        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 สายบ้านหัวไร่
พัฒนา

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,400       494,400       494,400       494,400        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

91 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,100,000    1,100,000    1,100,000    1,100,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

92 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 590 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

93 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง5 ม.
 ยาว 395 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

94 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
  ยาว 520 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 สายบ้านไทร
ทองน้อย - บ้านผู้ใหญ่ปัญญา

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

6,250,000    6,250,000    6,250,000    6,250,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

96 ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 ศาลาหมู่บ้านผ่าน
บ้านนางเม้า อาจปักษา เช่ือมต่อ
บ้านหนองกวาง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 35,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

78,750,000  78,750,000  78,750,000  78,750,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 9 สายหนองกระเหร่ียง 
- หนองปืนแตก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 6 ม.
 ยาว 2,100 ม.  พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,670,000    3,670,000    3,670,000    3,670,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 บ้านหนอง
กระเหร่ียง - ไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 บ้านนายอ านวย
  สุขโสม - บ้านผู้ช่วยลือชัย  เหลืองตระกูล

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

100 ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 บ้านนายวิเชียร บูชา
 -บ้านหนองกระเหร่ียง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
101 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อ

ระบายน  า ภายในหมู่ท่ี 9
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบาย
น  า หมู่ท่ี 9 ปีละครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

102 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 สายบ้าน
นายประยูรณ์ บัวล  าเลิศ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 สายบ้าน
นายโกมล ฉิมกล่อม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

104 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 บ้านเนินสวรรค์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 5  ม.ยาว 430 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,300,000    1,300,000    1,300,000    1,300,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 สายบ้านไทร
ทอง - บ้านนายส าองค์ ด้วงสวัสด์ิ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,800       494,800       494,800       494,800        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

106 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 บ้านหนอง
กระเหร่ียง - ไทรทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,700       494,700       494,700       494,700        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

107 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 10 สายหนองตา
ตุ้ม - ทุ่งยาว

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

108 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 10 สายทุ่ง
ยาว - หนองตาตุ้ม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. ยาว 580 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

109 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 10 
สายหนองตาตุ้ม - หนองตาขาวเช่ือม 
ต าบลด่านมะขามเตี ย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 8 ม. ยาว 3,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

10,800,000  10,800,000  10,800,000  10,800,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 10 
สายบ้านทุ่งยาว - บ้านหนองพวง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 10 ซอย 1

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  ากว้าง 5 ม.
 ยาว 600 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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112 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 

หมู่ท่ี 10 ซอย 2
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 1,600 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

113 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ้านทุ่งสกุลทอง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 530 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนนลาดยางและท่อระบายน  า 
หมู่ท่ี 10 สายบ้านนายบุญช่วย  เหล่ียมผา
 - ศาลเจ้าพ่อเขียวชะอุ่ม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
 ยาว 1,500 ม.  พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,750,000    3,750,000    3,750,000    3,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง
ตาขาว หมู่ท่ี 10 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,750,000    3,750,000    3,750,000    3,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 10

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 
ต าบลจรเข้เผือก

750,000       750,000       750,000       750,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 ซอยบ้าน
นายกิจจา พรหมทัศย์ - บ้านนางอ าพัน 
เกศูนย์

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,400       497,400       497,400       497,400        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

118 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 ซอยบ้าน
นายสุชีพ อ่อนศิริ - บ้านนายไพบูลย์ ยศส้ม
 (ซอย 1)

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,600       497,600       497,600       497,600        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 สายบ้าน
สามหลัง - นายรุ่ง  มโนมัน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง5 ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

250,000       250,000       250,000       250,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 สายบ้าน
นางสุนันท์ สุทธิประเสริฐ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 150 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

375,000       375,000       375,000       375,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 11  สายบ้าน
นายกุ่ย - บ้านห้วยล าทราย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

4,860,000    4,860,000    4,860,000    4,860,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน  า หมู่ท่ี
 11 สายโรงมัน - บ้านผู้ใหญ่ประกอบ 
สุทธิประเสริฐ

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน  า กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

2,750,000    2,750,000    2,750,000    2,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
123 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 สายบ้าน

นายจ านงค์
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม.
 หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

3,750,000    3,750,000    3,750,000    3,750,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

124 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 สายบ้าน
นายจเร  ประดับสุข

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

125 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แบบพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 11 สายบ้านสวนงิ ว
 - ล าทราย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

ถนน คสล.กว้าง  5 ม.ยาว 750 ม.หนา 
0.15ม. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.5 ม.

2,300,000    2,300,000    2,300,000    2,300,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

126 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 ซอย 3 ข้าง
ลานมันต่อจากคอนกรีตเดิม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,300       491,300       491,300       491,300        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 สายหมู่บ้าน
สามหลัง

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,100       491,100       491,100       491,100        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

128 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 สายภายใน
หมู่บ้าน

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5  ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0.5 ม.

250,000       250,000       250,000       250,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อระบาย
น  าภายในต าบลจรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมท่อ
ระบายน  าภายในต าบลจรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1-12

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

130 ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 12 สายน  าตกสาธิต 
- ห้วยล าทราย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 10,000
 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 12 สายบ้านหินสี
พัฒนา - บ้านตะเคียนงาม

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง5 ม. ยาว 200 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

132 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 12 สายบ้าน
เหมืองพัฒนา

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม.
 หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,900       492,900       492,900       492,900        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

133 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพัฒนา 
- บ้านเจดีย์ หมู่ 12 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 ม.
 หนา 0.05 ม. พร้อมไหล่ทาง AC.
 ข้างละ 1 ม.

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

134 ขยายไหล่ทางถนนลาดยางภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ไหล่ทางถนนลาดยาง ข้างละ 1 ม.
ยาว 1,000 ม. ภายในต าบลจรเข้เผือก

400,000       400,000       400,000       400,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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135 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านพัฒนา

 - บ้านทุ่งเจดีย์
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. ยาว 2,825 ม.
หนา 0.5 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ1 ม.

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

136 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านท่าโป่ง 
- บ้านล าเภา หมู่ท่ี 3

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. ยาว 5,233 ม.
 หนา 0.5 ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ1 ม.

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

137 ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 1 - 12

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายใน ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ครัวเรือนมีการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

138 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)  หมู่ท่ี 5 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 5 
ต.จรเข้เผือก  จ านวน 10 จุด

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

139 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)  หมู่ท่ี 6 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 6 
ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

140 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)  หมู่ท่ี 8 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 8 
ต.จรเข้เผือก  จ านวน 10 จุด

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

141 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

142 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง)  หมู่ท่ี 7 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 5 
ต.จรเข้เผือก  จ านวน 20 จุด

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

143 ขุดลอกฝายเก็บน  าบ้านนายทองใบ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บน  าบ้านนายทองใบ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลจรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

144 ก่อสร้างฝายน  าล้นบริเวณบ้านนายเอ่ือม 
ภายในหมู่ท่ี 6 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้
ปริมาณมากขึ น และทางน  าไหล
มีความสะดวกขึ น

 - ก่อสร้างฝายน  าล้นภายในหมู่ท่ี 6 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

145 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในต าบลจรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีความ
สะดวก และรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 3 ช่องทางภายใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 แห่งหมู่ท่ี 1 - 12

650,000       650,000       650,000       650,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหาน  าท่วม

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหาน  า
ท่วมขัง

กองช่าง

146 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 3 ช่องทางหมู่ท่ี 5
จ านวน 3 จุด

900,000       900,000       900,000       900,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหาน  าท่วม

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหาน  า
ท่วมขัง

กองช่าง
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147 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง

กวางสายบ้านหัวไร่พัฒนา
 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 104 ม. 
หนา 0.15 ม.

284,547       284,547       284,547       284,547        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

148 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 12

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 3 ช่องทางหมู่ท่ี 12
จ านวน 2 จุด

600,000       600,000       600,000       600,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหาน  าท่วม

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหาน  า
ท่วมขัง

กองช่าง

149 เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปา หมู่ท่ี 4 
กลุ่มบ้านนายแมน

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปา หมู่ท่ี 4 
ต าบลจรเข้เผือก

900,000       900,000       900,000       900,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

150 จัดซื อเคร่ืองกรองน  าประปาเพ่ืออุปโภค 
บริโภค หมู่ท่ี 5 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - จัดซื อเคร่ืองกรองน  า หมู่ท่ี 5 
ต าบลจรเข้เผือก

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

151 ขยายเขตวางท่อส่งน  าประปาบ้านวังปลา 
หมู่ท่ี 5 ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ขุดวางท่อประปา พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง
9,500 เมตร

610,000       610,000       610,000       610,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

152 ก่อสร้างฝายเก็บน  า  และขุดลอกล าห้วย 
หมู่ท่ี 2 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บน  าและขุดลอกล าห้วย 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

153 ก่อสร้างฝายเก็บน  า  และขุดลอกล าห้วย 
หมู่ท่ี 9 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บน  าและขุดลอกล าห้วย 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

154 ก่อสร้างท่อระบายน  าภายในต าบลจรเข้
เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือระบายน  าท่ีท่วมขัง
บริเวณผิว จราจร

 - ก่อสร้างท่อระบายน  า ภายใน ต. จรเข้เผือก
 หมู่ท่ี 1 - 12

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหาน  า
ท่วมขัง

กองช่าง

155 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น  า หมู่ท่ี 1  - เพ่ือแก้ไขปัญหาในการส่งน  า  - ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดคลองส่งน  าหมู่ท่ี 1 
จ านวน 1 จุด  - หนองบัวน้อย

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนท่ีซื อน  าใช้  ได้รับ
ปริมาณน  าเต็มจ านวน

กองช่าง

156 จัดซื อเคร่ืองกรองน  าภายในต าบลจรเข้
เผือกหมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - จัดซื อเคร่ืองกรองน  าภายใน ต.จรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

157 ขุดคลองไส้ไก่ หมู่ท่ี 2  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ขุดคลองไส้ไก่ 1 สาย ระยะทาง3 กม. 
บ้านนายลอง - บ้านนายเมือง

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง
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158 ขยายคลองส่งน  า หมู่ท่ี 3  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน

การเกษครเพียงพอ และท่ัวถึง
 - ขยายคลองส่งน  า หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 จุด
- ล าเภา , - จรเข้เผือก 1

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

159 ซ่อมแซมคลองส่งน  าภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษครเพียงพอ และท่ัวถึง

 - ซ่อมแซมคลองส่งน  าภายใน ต.จรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

160 ระบบท่อส่งน  าของกรมชลประทาน (น  าจาก  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้  - ขยายท่อส่งน  าจากอ่างเก็บน  า หมู่ท่ี 9 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือน  - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค กองช่าง

อ่างเก็บน  าหมู่ท่ี 9 บ้านเนินสวรรค์ ) อุปโภคบริโภคเพียงพอและท่ัวถึง ไปหมู่ท่ี 2,3,4,5,6,7,9,10 มีน  าในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

161 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 
ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ือให้ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 
ต.จรเข้เผือก ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.

401,000       401,000       401,000       401,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

กองช่าง

162 ก่อสร้างอ่างเก็บน  า ภายในต าบลจรเข้
เผือกหมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษครเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บน  า ภายใน ต.จรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

163 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

164 ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาด
ใหญ่มากภายในต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่
มากภายใน ต. จรเข้เผือก

9,200,000    9,200,000    9,200,000    9,200,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

165 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ภายใน ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค
บริโภค เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

166 ขุดลอกล าห้วย / คลอง / สระน  า/ ฝายกัก
เก็บน  าและอ่างเก็บน  า ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอกล าห้วย/คลอง/สระน  า/ฝายกักเก็บ
น  าและอ่างเก็บน  าภายใน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั ง หมู่ท่ี 1 - 12

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

167 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบล
จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้เพ่ิมขึ น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

168 ขุดสระน  า ภายในต าบลจรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บน  า  - ขุดสระน  าภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
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ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
169 ก่อสร้างฝายน  าล้นภายใน ต.จรเข้เผือก 

หมู่ท่ี 1 - 12
 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างฝายน  าล้นภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

170 ก่อสร้างอ่างเก็บน  าบ้านห้วยพุหวายพร้อม
ท่อส่งน  า หมู่ท่ี 5

 - เพ่ือให้ประชาชนหมู่ท่ี 
5,6,7,8,9,10  มีน  าอุปโภค - 
บริโภคและการเกษตร

 - ก่อสร้างอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 5 
จ านวน 1 แห่ง

90,000,000  90,000,000  90,000,000  90,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 -ประชาชนหมู่ท่ี5,6,7,8,9,10
มีน  าอุปโภค - บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

171 ก่อสร้างฝายแม้วภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนภายใน 
ต.จรเข้เผือก  มีน  าอุปโภค - 
บริโภคและการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายแม้วภายใน ต.จรเข้เผือก  
หมู่ท่ี 1 - 12

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

ประชาชนภายในต.จรเข้เผือกมี
น  า อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

172  ซ่อมแซมสถานีสูบน  าภายใน ต.จรเข้เผือก
 หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนภายใน
 ต.จรเข้เผือก  มีน  าอุปโภค - 
บริโภคและการเกษตร

 - ซ่อมแซมสถานีสูบน  าภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

ประชาชนภายในต.จรเข้เผือกมี
น  า อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

173 ก่อสร้างอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 12  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 12 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

174 ก่อสร้างถังเก็บน  า / แท๊งก์น  า / ถังเชมเปญ
ภายในต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บน  าภายใน ต. จรเข้เผือก
 หมู่ท่ี 1 - 12

1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

175 ก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกันน  ากัดเซาะ
ตล่ิงภายในต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี  1 , 2 ,
 3 , 4

 - เพ่ือป้องกันน  ากัดเซาะตล่ิง  - ก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกันน  ากัดเซาะ
ตล่ิง ภายใน ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 แห่ง 
หมู่ท่ี 1 , 2 , 3 , 4

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ตล่ิงมีความแข็งแรงและ
ประชาชนมีความปลอดภัย

กองช่าง

176 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยม่วง หมู่ท่ี 3  -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยม่วง หมู่ท่ี 3 2,673,000    2,673,000    2,673,000    2,673,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

177 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 - 
100 คน

 - เพ่ือให้เด็กๆในเขต 
อบต.จรเข้เผือก มีสถานท่ีเรียนท่ี
ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

 - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80-100
 คน

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 -เด็กมีสถานท่ีเรียนท่ีได้
มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

กองช่าง

178 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน  า ฝายกั นน  า 
และอ่างเก็บน  าภายในต าบลจรเข้เผือก หมู่
ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ น และทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน  า ฝายกั นน  า
และอ่างเก็บน  าภายใน ต. จรเข้เผือก

600,000       600,000       600,000       600,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
179 ขยายเขตไฟฟ้า ภายในต าบลจรเข้เผือก 

หมู่ท่ี 1 - 12
 - เพ่ือให้ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก มีไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพ่ิมขึ น กองช่าง

180 ปรับปรุงซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลจรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ดี

 - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
ต. จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

181 แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกภายใน ต.
จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 -เพ่ือปรับปรุงไฟฟ้าภายใน 
ต.จรเข้เผือก ให้ใช้งานได้ดี

 - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 1 - 12

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา

182 ก่อสร้างลานกีฬา ภายในต าบล
จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา ภายในต าบลจรเข้เผือก
หมู่ท่ี 1 - 12

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย

กองช่าง

183 ฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน  า   - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
วิธีการใช้น  าอย่างประหยัดและ
ถูกวิธี

 - อบรมให้ความรู้ในการใช้น  าอย่างประหยัด
และถูกวิธีกับประชาชนใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีการใช้น  าถูกวิธีและ
ประหยัด

ส านักปลัด

184  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน
ให้แก่ประชาชน

 - เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีดินเป็น
ของตนเอง

 - ประชาชนมีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเพ่ิมขึ น 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิ
ถูกต้องเพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

185 ให้ความรู้ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ของดินและการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

 - เพ่ือให้คุณภาพของดินดีขึ น
และ ปลูกพืชได้ผลดี

 - ให้ความรู้ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ของดินแก่ประชาชนใน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ดินได้รับการปรับปรุงผลิต
ผลผลิตได้เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

186 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา จ านวน 3 จุด

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,900 ม.

88,500         88,500         88,500         88,500          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

187 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 
บ้านท่ามะไฟ จ านวน 5 จุด

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
  ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,100 ม.

161,600       161,600       161,600       161,600        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

188 ก่อสร้างฝายน  าล้น ภายในหมู่ท่ี 5 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ก่อสร้างฝายน  าล้นภายในหมู่ท่ี 5 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

189 ก่อสร้างแท๊งก์น  าประปาขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 2
 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ และ
ท่ัวถึง

 -ก่อสร้างแท๊งก์น  าประปาขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 2
ต.จรเข้เผือก

4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 -ประชาชนมีน  าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
190 ขยายเขตวางท่อส่งน  าหนองบัวน้อย 

หมู่ท่ี 1 ต.จรเข้เผือก
 -เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ และ
ท่ัวถึง

 - วางท่อส่งน  าหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 1 
ต.จรเข้เผือก

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

191 ขยายเขตวางท่อระบายน  าจากทุ่งนาหนอง
บัวน้อยลงแม่น  าแควน้อย หมู่ท่ี 1 
ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมทางน  าให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว

 - วางท่อระบายน  าจากทุ่งนาหนองบัวน้อย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาว 1,000 ม.
พร้อมบ่อพัก

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - น  าไหลสะดวก ลดปัญหา
น  าท่วมขัง

กองช่าง

192 ขุดลอกสระน  าบริเวณศาลาหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 9 ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอกสระน  าบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9
ต.จรเข้เผือก จ านวน 3 ไร่

350,000       350,000       350,000       350,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

193 ขุดลอกสระหลวงบ้านนายผัดเล็ก ทองแดง
 และบ้านนางเย่ียม ผมนิล 
หมู่ท่ี 9 ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอก สระหลวงหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
ต.จรเข้เผือก จ านวน 3 ไร่

350,000       350,000       350,000       350,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

194 ขุดลอกคลองหน้าฝายน  าล้นบริเวณท้าย
ไร่นายเฉลิม เหลืองตระกูล หมู่ท่ี 9 
ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอกคลองหน้าฝายน  าล้นบริเวณ หมู่ท่ี 9
ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

195 ก่อสร้างถังเก็บน  าฝน  หมู่ท่ี 9 ต.จรเข้เผือก  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บน  าฝน จ านวน 1 จุด 400,000       400,000       400,000       400,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

196 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลจรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 9

 - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง น  าใช้
เพ่ิมขึ น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 9 จ านวน 1 จุด

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

197 ขยายเขตท่อส่งน  าประปา หมู่ท่ี 8 
 ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ขยายเขตท่อส่งน  าประปาหมู่บ้านภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

60,000         60,000         60,000         60,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

198 ขุดลอกแหล่งน  าภายในหมู่ 8 
ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอกแหล่งน  า กว้าง 20 เมตร ยาว 300
 ม.
หมู่ท่ี 9 ต.จรเข้เผือก

350,000       350,000       350,000       350,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

199 ก่อสร้างฝายน  าล้น ภายในหมู่ท่ี 12 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ นและทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ก่อสร้างฝายน  าล้นภายในหมู่ท่ี 12 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
200 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลจรเข้เผือก 

หมู่ท่ี 12 ต าบลจรเข้เผือก
 - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง น  าใช้
เพ่ิมขึ น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ท่ี 12 จ านวน 1 จุด

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

201 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

202 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 70,000         70,000         70,000         70,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

203 ขุดลอกแหล่งน  าภายในหมู1- 12  ต.จรเข้
เผือก

 - เพ่ือให้การเก็บน  าได้ปริมาณ
มากขึ น และทางน  าไหลมีความ
สะดวกขึ น

 - ขุดลอกแหล่งน  า กว้าง 20 เมตร ยาว 10 
กม. หมู่ท่ี 1 - 12 ต.จรเข้เผือก พร้อม
ก่อสร้างฝาย

20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าเพ่ิมขึ น

กองช่าง

204 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ท่ี 7 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

205 ก่อสร้างแท๊งก์น  าแบบคอนกรีต (บนเขา
สายพาน) ม.3 ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

ก่อสร้างแท๊งก์น  าแบบคอนกรีต (บนเขา
สายพาน) ม.3 ต.จรเข้เผือก

7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

206 ก่อสร้างฝายกันน  า ม.8 ต าบลจรเข้เผือก  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างฝายกันน  า หมู่ท่ี 8 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

207 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-12 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 
และท่ัวถึง

 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-12 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

208 ซ่อมแซมประปา หมู่ท่ี 6 บ้านหนองโสน  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ
 และท่ัวถึง

 - วางท่อ PVC ขนาด 4 นิ ว แหววนยาง 
ชั น 8.5 ระยะทาง 60 ม.

24,500         24,500         24,500         24,500          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

209 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 2 ต าบลจรเข้เผือก

 -เพ่ือให้ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 2  ต.จรเข้เผือก

800,000       800,000       800,000       800,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

กองช่าง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
210 ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

ม.1 -  ม.12
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

 - ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการได้รับข่าวสาร

กองช่าง

211 จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข่าวสารโดยท่ัวถึง

 - จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้
ประชาชนหมู่ท่ี 2 จ านวน 3 จุด 
(3 ตัว 4 ตู้/จุด)

100,000       100,000       100,000       100,000        - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

212 จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข่าวสารโดยท่ัวถึง

 - จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ท่ี 5

100,000       100,000       100,000       100,000        - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

213 จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข่าวสารโดยท่ัวถึง

 - จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ท่ี 1,12 ปีละ 1 แห่ง

200,000       200,000       200,000       200,000        - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

214 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยล าขลุง ม.4 
บ้านท่ามะไฟ - ม.6 ต.ด่านมะขามเตี ย

 -เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา

 - ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยล าขลุง  ระยะทาง
 100 เมตร

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ถนนท่ีมีมาตาฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

215 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ท่ี 
1,2,3,10,11 
ต. จรเข้เผือก - ม.5 ต.กลอนโด

 - เพ่ือให้การคมนาคมในเวลา
กลางคืน  มีความสะดวก

 - ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 4 บ้าน
ท่ามะไฟ -ม.6 ต.ด่านมะขามเตี ย 
จ านวน 10 จุด

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิดปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

216 ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ท่ี 12 สายบ้าน
เหมืองพัฒนา

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้
อุปโภค บริโภคเพียงพอ

วางท่อPVC ระยะทาง 850 เมตร 107,500       107,500       107,500       107,500        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
 เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

217 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุก
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 -  หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

 - ปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

218 ขยายเขตท่อเมนนส่งน  าประปา ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษครเพียงพอ
 และท่ัวถึง

 - ขยายท่อเมนส่งน  าประปา ภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
น  าในการอุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีน  าอุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

219  ติดตั งเคร่ืองหมายบังคับจราจร ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ
จราจร

 - ติดตั งเคร่ืองหมายบังคับจราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับความปลอดภัย
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

220  ปรับปรุงเคร่ืองหมายบังคับจาจร ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก หมู่ท่ี 1 - 12

 - เพ่ือปรับปรุงป้ายท่ีช ารุด  - ปรับปรุงเคร่ืองหมายบังคับจราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับความปลอดภัย
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

221 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.4 บ้านท่า
มะไฟ

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

 - ลานเอนกประสงค์ 1 ไ/ร่ 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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222 จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 - 12
 - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข่าวสารโดยท่ัวถึง

 - จัดตั งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ท่ี 1 -12

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

223 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียง
ตามสายท่ีช ารุด

 - เพ่ือให้หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสายใช้การได้

 -ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียง 
ตามสาย ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

224 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน

 -  เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์
 จากอาคาร

 - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน ในต าบล

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

225 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ / 
ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน

 -  เพ่ือให้ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก อาคาร

 - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน ภายในต าบล

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง
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แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้า
การเกษตร

 - เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ น

 - ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้า
การเกษตรภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ประชาชนมีการพัฒนาการ
ผลิตและ  แปรรูปสินค้า
การเกษตรเพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  - เพ่ือให้ต าบลมีสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีท ารายได้
แก่ประชาชน

 - ส่งเสริมสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ต าบลมีสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีท ารายได้เพ่ิมมากขึ น

ส านักปลัด

3 อบรมและฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่ประชาชน  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
พัฒนาด้านอาชีพให้สามารถ
สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้

 - อบรมและฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถ
เลี ยงตัวเองได้

ส านักปลัด

4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  - เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวได้รับ
การพัฒนาให้มีสภาพท่ีดี

 - พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายใน ต.จรเข้เผือก 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
อาชีพเสริม

 - มีผู้เข้าท่องเท่ียวเพ่ิมขึ น
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น

กองช่าง

5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบล

 - เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวของ
ต าบลเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของ
ต าบล ปีละ 1 ครั ง

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
อาชีพเสริม

 - มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ น ส านักปลัด

6 สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร

 - เพ่ือช่วยเหลือด้านพันธ์ุพืช/
พันธ์ุสัตว์ แก่เกษตรกร

 - สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร ใน ต. จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - เกษตรกรได้รับการสนับสนุน
พันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์ รายได้เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

7 จัดตั งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 
100,000 บาท)

 - เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

 - จัดตั งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 
100,000 บาท) ปีละ 1 หมู่บ้าน

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ น ส านักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่ 
เกษตรกร

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แทน
การใช้ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรใน 
ต. จรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิตลดลงและ
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

9 จัดให้มีการบริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพ่ิมขึ น

 - บริการวิชาการและเทคโนโลยีการ
เกษตร ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - เกษตรกรมีการพัฒนาการ
ผลิตผล การเกษตรเพ่ิมมากขึ น

ส านักปลัด

39

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานสะพานข้ามแม่น  า

แคว ปีละ 1 ครั ง
50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี

อาชีพเสริม
 - ประชาชนท่องเท่ียวภายใน   
ประเทศเพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

11 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย (พืชปลอดภัย)  - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค พืช
ท่ีปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  (พืช
ปลอดภัย) ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก  
ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ประชาชนมีพืชปลอดภัยไว้
บริโภค และจ าหน่าย

ส านักปลัด

12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต
ของประชาชน

 - เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองราคา
และมีอ านาจในการจ าหน่าย
สินค้าเพ่ิมขึ น

 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต
ของประชาชน ต. จรเข้เผือก ปีละ  1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - สามารถขายสินค้าได้ในราคาท่ี
 สูงขึ นและมีตลาดรองรับท่ี
แน่นอน

ส านักปลัด

13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้าน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ิมขึ น

 -อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 1 - 12 
ต.จรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - เกษตรกรมีการพัฒนาการ
ผลิตผลการเกษตรเพ่ิมมากขึ น

ส านักปลัด

14 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์/การเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ให้แก่เกษตรกร

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค 
สัตว์ท่ี ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์/การเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

156,000       156,000       156,000       156,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น ส านักปลัด

15 จัดตั งโรงเรียนเกษตร  - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ิมขึ น

 - จัดตั งโรงเรียนเกษตร จ านวน 20 ราย
ต าบลจรเข้เผือก

40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - เกษตรกรมีการพัฒนาการ
ผลิตผล การเกษตรเพ่ิมมากขึ น

ส านักปลัด

16 โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด  - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่ 
เกษตรกร

 - โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด ต.จรเข้เผือก 30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิตลดลงและ
เกษตรกร  มีรายได้เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

17 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค 
มีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมการใช้สมุนไพรป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ต.จรเข้เผือก

17,500         17,500         17,500         17,500          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

ส านักปลัด

18 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก/บริโภค
ผลผลิตการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภคมี
ความปลอดภัย

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก/บริโภค
ผลผลิตการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

ส านักปลัด

19 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย (พืชปลอดภัย)  - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภคพืชท่ี
 ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย (พืชปลอดภัย)
ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
รายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีพ

 - ประชาชนมีพืชปลอดภัยไว้
บริโภคและจ าหน่าย

ส านักปลัด

40

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 264 (KPI) ที่รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

1 จัดท าเอกสาร - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ท่ัวไปและงานกิจกรรม อบต. ให้ประชาชน
ทราบ

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารของ อบต. เพ่ิมขึ น

 - จัดท าเอกสาร - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ท่ัวไปและงานกิจกรรม อบต. ให้ประชาชน
ทราบ

50,000         50,000         50,000         50,000           - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

2 อุดหนุนและส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณะ
สุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

 - เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขต อบต.

 - อุดหนุนส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)
ทุกหมู่บ้าน

90,000         90,000         90,000         90,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ น

กองสวัสฯ

3 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์
 โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ
การตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร

 - เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
วิธีการป้องกันโรคและการตรวจ
สารเคมีตกค้าง

 - รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคและตรวจ
สารเคมีตกค้าง ให้ประชาชน

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนรู้จักการป้องกันโรค
เพ่ิมขึ น

กองสวัสฯ

4 อบรมด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมูล
ฐาน

 - เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง

 - อบรมด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมูล
ฐานให้ประชาชน ต.จรเข้เผือก  
ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ น

กองสวัสฯ

5 อุดหนุนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านสาธารณะสุขของสถานี
อนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่ อปท.

 - เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้าน
สาธารณะสุขของสถานีอนามัยท่ี
ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

 - อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณะสุขของสถานีอนามัยท่ีถ่ายโอน
ให้แก่ อปท.

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - สถานีอนามัยท่ีถ่ายโอนให้แก่ 
อปท. มีการให้บริการด้าน
สาธารณะสุขท่ีดีขึ น

กองสวัสฯ

6 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

 - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยให้มีชีวิตท่ีดีขึ น

 - อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณะสุขของสถานีอนามัยท่ีถ่ายโอน
ให้แก่ อปท.

40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

7 อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

 - เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี และการยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว

 - อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - สามารถลดความรุนแรงใน
ครอบครัวได้

กองสวัสฯ

8 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร และการตั งครรภ์ในวัยรุ่น

 - สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั งครรภ์
ในวัยรุ่น

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการตั งครรภ์ใน
วัยรุ่นได้

กองสวัสฯ

41

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคม

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
9 จัดซื อทรายอะเบทแจกจ่ายให้หมู่บ้าน  - เพ่ือก าจัดยุงลายและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก
 - จัดซื อทรายอะเบทแจกจ่ายให้หมู่บ้านให้
ประชาชน ต. จรเข้เผือก ปีละ 3 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนปลอดภัยจากโรค 
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

10 จัดซื อน  ายาเคมีพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

 - เพ่ือก าจัดยุงลายและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

 - จัดซื อน  ายาเคมีพ่นหมอกควันเพ่ือ 
ประชากร ต.จรเข้เผือก ปีละ 3 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

11 จัดซื อยาฆ่าเชื อป้องกันไข้หวัดนก  - เพ่ือป้องกันโรคไข้หวัดนก  - จัดซื อยาฆ่าเชื อป้องกันไข้หวัดนก
เพ่ือประชากร ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก

กองสวัสฯ

12 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดไอโอดีนในเขต อบต.

 - อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดไอโอดีน

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในพื นท่ีไม่เป็นโรคขาดไอโอดีน

 - เด็กและเยาวชนไม่เป็นโรคขาด
ไอโอดีน

กองสวัสฯ

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน อ าเภอด่านมะขามเตี ย

 - เพ่ือให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ น

 - จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ส านักปลัด

14 สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม อปพร.
 ประจ าต าบล

 - เพ่ือให้ต าบลมีผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม อปพร.
 ประจ าต าบล ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ น

ส านักปลัด

15 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในเขต อบต.

 - สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ส านักปลัด

16 จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - เพ่ือฉีดให้แก่สัตว์ในหมู่บ้านใน
เขต อบต.

 - จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้
ประชาชน ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของคนและสัตว์
ในพื นท่ีปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

 - สัตว์ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า กองสวัสฯ

17 จัดหาท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  - เพ่ือให้หมู่บ้านมีท่ีอ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน

 - จัดหาท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านให้
ประชาชน ต. จรเข้เผือก  จ านวนปีละ 1 ครั ง
 หมู่ท่ี 2,3,4,8,9,10,12

50,000         50,000         50,000         50,000           - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

18 ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่ง
ท่องเท่ียว

 - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สุขาท่ี
สะอาดและถูกสุขลักษณะ

 - ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในแหล่ง
ท่องเท่ียว

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขาท่ีสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะให้ใช้เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

19 ก่อสร้างห้องสมุดประจ าต าบล  - เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ของ
ประชาชน

 - ก่อสร้างห้องสมุดประจ าต าบล
จ านวน 1 แห่ง

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนมีแหล่ง  เพ่ิมพูน
ความรู้ เพ่ิมขึ น

กองช่าง

42

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
20 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต

พื นท่ีต าบลจรเข้เผือก
 - เพ่ือยกระดับครอบครัวผู้
ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ น

 - ด าเนินการโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในเขตพื นท่ีต าบลจรเข้เผือก

30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสวัสฯ

21 สนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล/
หมู่บ้าน

 - เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
อินเตอร์เน็ตต าบล

 - สนับสนุนโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000         - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

22 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล
จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 - ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลจรเข้เผือก

80,000         80,000         80,000         80,000          - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
ห่างไกลยาเสพติด และมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

 - ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
 และห่างไกลจากยาเสพติด

ส านักปลัด

23 อุดหนุนศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 -อุดหนุนศูนย์ประสานงานป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

24 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน  - เพ่ือให้หมู่บ้านมีศูนย์บริการ
สุขภาพประจ าหมู่บ้าน

 - สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ประจ า หมู่บ้าน
ให้ประชาชน ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพดีขึ น

กองสวัสฯ

25 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุข  - เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.

 - อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ1,000 บาท

120,000       120,000       120,000       120,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

26 จัดตั งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
เด็กด้อยโอกาสและผู้ติดเชื อเอดส์

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - จัดตั งศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ  
เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื อเอดส์ 1 ศูนย์

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

27 สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน
สงเคราะห์ จัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้สูงอายุ

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน
สงเคราะห์ และจัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้สูงอายุ
 ต.จรเข้เผือก

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

28 สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน
สงเคราะห์ จัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้ป่วย
เอดส์

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน
สงเคราะห์ และจัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้ป่วย
เอดส์ ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

29 สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน
สงเคราะห์ จัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้พิการ

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็นเบี ยยังชีพเงิน 
สงเคราะห์ และจัดหาสวัสดิการอ่ืนแก่ผู้พิการ 
ต.จรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

30 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด  - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

15,000         15,000         15,000         15,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

43

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
31 สนับสนุนวัสดุอุปโภค - บริโภค แก่

ผู้ด้อยโอกาส
 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนวัสดุอุปโภค - บริโภค แก่
ผู้ด้อยโอกาส ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

32 อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

 - เพ่ืองานป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

 - สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

33 ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส

 - เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้  - ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้เพ่ิม

กองสวัสฯ

34 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

35 สนับสนุนงบประมาณจัดซื ออุปกรณ์หรือ
เคร่ืองช่วยเหลือคนพิการ

 - ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น  - สนับสนุนงบประมาณจัดซื ออุปกรณ์หรือ
เคร่ืองช่วยเหลือคนพิการ ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

36 จัดซื อเคร่ืองกันหนาวเพ่ือแจกจ่ายแก่
ประชาชน

 - เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว

 - จัดซื อเคร่ืองกันหนาวเพ่ือแจกจ่ายแก่
ประชาชน ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ผู้ประสบภัยหนาวมีเคร่ืองใช้
เพ่ือป้องกันภัยหนาว  ใช้เพ่ือ
ป้องกันภัยหนาว

ส านักปลัด

37 จัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาชน  - เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้
ข่าวสารของ อบต.

 - จัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาชน
ต. จรเข้เผือก จ านวน 3 ศูนย์

500,000       500,000       500,000       500,000         - ร้อยละ 80 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพ่ิมขึ น

 - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

38 จ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุ

 - จ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ใน
ต. จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - อสม. มีส่วนร่วมมากขึ น กองสวัสฯ

39 อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ

 - กิจกรรมพัฒนา ทักษะอาชีพ เช่น การ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ต. จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือเป็นการลดภาระของบิดา 
 มารดา

กองสวัสฯ

40 ติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบล
จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

 - ติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน
ต าบลจรเข้เผือก

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ น

ส านักปลัด

41 อุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติเทิดทูนคุณของแผ่นดิน

 - เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ

 -สนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติเทิดทูนคุณของแผ่นดิน

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ความรักชาติ

 - ประชาชนมีความรักชาติ ส านักปลัด

44

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
42  อุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันของชาติ

เทิดทูนคุณของแผ่นดิน
 - เพ่ือเทิดทูนสถาบันของชาติ  - สนับสนุนโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี

ความรักชาติ
 - ประชาชนมีความรักชาติ ส านักปลัด

43 อุดหนุนโครงการปลูกฝังศีลธรรม  
คุณธรรมแก่เยาวชน อ าเภอด่านมะขามเตี ย

 - เพ่ือให้เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรมโครงการปลูกฝังศีลธรรม 
คุณธรรมแก่เยาวชน

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านักปลัด

44 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื อเคร่ือง
แต่งกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อปพร.

 - เพ่ือให้ต าบลมีผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื อ เคร่ือง
แต่งกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
อปพร. ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ น

ส านักปลัด

45 อุดหนุนโครงการร่วมมือกันสานพลังต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

 - เพ่ือให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่ี
ปลอดยาเสพติด

 - ส่งเสริมงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ น

ส านักปลัด

46 ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยในเขต
 ต. จรเข้เผือก

 - ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต. จรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

47 จัดซื อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยในเขต
 ต. จรเข้เผือก

 - จัดซื อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ต. จรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

48 อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น  
ลูกเสือชาวบ้าน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ชรบ. , อปพร.

 - เพ่ืองานป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

 - อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น ลูกเสือ
ชาวบ้าน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.,อปพร.
ใน  ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

49 จัดตั งศูนย์ประสานงาน  อปพร.  - เพ่ืองานป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

 - จัดตั งศูนย์ประสานงาน  อปพร.ในต. จรเข้
เผือก 1 ศูนย์

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

50 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพทุก
ประเภท

 - เพ่ือให้ประชาชนสนใจในการ
เล่นกีฬาเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
 เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

51 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน / ก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ าต าบล

 - เพ่ือให้มีลานกีฬาเพ่ือการ
ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน/
ต าบล

 - ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน / ก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ าต าบล ต.จรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

52 ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬาประจ า
หมู่บ้านและต าบล

 - เพ่ือให้ลานกีฬา/สนามกีฬามี
สภาพใช้การได้

 - ปรับปรุงลานกีฬา/สนามกีฬาประจ า
หมู่บ้านและต าบล

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - มีการใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ น ส านักปลัด

45

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
53 สนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายและ

กีฬา
 - เพ่ือให้ประชาชนสนใจในการ
 ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย  และ
กีฬา ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ส านักปลัด

54 อุดหนุนกิจกรรมกีฬาของต าบล  อ าเภอ 
และจังหวัด

 - เพ่ือให้ประชาชนสนใจในการ
ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา

 - อุดหนุนกิจกรรมกีฬาของต าบล อ าเภอ  
และจังหวัด ปีละ 1 โครงการ

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนสนใจสุขภาพ ส านักปลัด

55 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้มีลานกีฬาเพ่ือการ
ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน/
ต าบล

 - ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
ต.จรเข้เผือก

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
 เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

56 จัดหาท่ีพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส  - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ น

 - จัดหาท่ีพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส 
ต.จรเข้เผือก

150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น กองสวัสฯ

57 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านไทรทอง โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุภาพ
อนามัยดีขึ น

 - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ประชาชน
 ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ น

กองสวัสฯ

58 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่าโป่ง โครงการชุมชนร่วมใจ ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ
ย่ังยืน

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุภาพ
อนามัยดีขึ น

 -ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้
ประชาชน ต.จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ น

กองสวัสฯ

59 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองหญ้าปล้องโครงการตรวจคัด
กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
อายุ 30 ปีขึ นไป

 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุภาพ
อนามัยดีขึ น

 -ตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงใน
กลุ่มอายุ 30 ปีขึ นไป

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
ขึ น

กองสวัสฯ

60 สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัว
ท่ียากจน

 - เพ่ือยกระดับครอบครัวผู้
ยากจนให้มีความสามารถ 
มีความเป็นอยู่ดีขึ น

 - สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวท่ี
ยากจน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 2 ครั ง

30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสวัสฯ
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
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ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนจัดซื ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน
ในต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนท่ีเพียงพอ

 - อุดหนุนจัดซื ออุปกรณ์การเรียนแก่ โรงเรียน
ในต าบล 11 โรงเรียน

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอต่อ
 ความต้องการ

ส านักปลัด

2 จัดหาวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เพ่ือเด็กในศูนย์มีอุปกรณ์และ
ส่ือการเรียนท่ีเพียงพอ

 - จัดหาวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ทักษะและความรู้มากขึ น

 - เด็กมีทักษะและพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

3 จัดหาเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียนและ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจน

 - เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ยากจนในด้านการศึกษา

 - จัดหาเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียนและ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 โรงเรียน

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ น ส านักปลัด

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ด่ืมนม
เพ่ือสุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใน ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส านักปลัด

5 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนใน
ต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนได้ด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนใน
ต าบล  11 โรงเรียน

1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000     ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพดีขึ น ส านักปลัด

6 จัดหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือเด็กในศูนย์มีอุปกรณ์การ
เรียนท่ีเพียงพอ

 - จัดหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - เด็กมีทักษะและพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

7 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนภายใน
ต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร
ครบ  5  หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนภายใน
ต าบล 11 โรงเรียน

1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000     ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพดีขึ น ส านักปลัด

8 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 - เพ่ือให้เด็กมีอาหารท่ีครบ 
5 หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ใน ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพท่ีดีขึ น ส านักปลัด

9 ส่งเสริมการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  - เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

 - ส่งเสริมการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 โรงเรียน

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนรู้คุณค่าของเวลา ส านักปลัด
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ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
10 อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ น

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

ส านักปลัด

11 อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

35,000         35,000         35,000         35,000          ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ น

 - ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

ส านักปลัด

12 อุดหนุนโครงการจัดสร้างอาคารหอพระ
ประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ

 -อุดหนุนโครงการจัดสร้างอาคารหอพระ
ประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ น

 - หอพระประวัติสมเด็จพระ
ญาณ-สังวรฯ

ส านักปลัด

13 โครงการสนับสนุนงานของอ าเภอและ
จังหวัด เช่น งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ
แห่งชาติ งานรดน  าด าหัว งานอ่ืน ๆ

 - เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  - โครงการสนับสนุนงานของอ าเภอ และ
จังหวัด  ปีละ 3 ครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของประชาชน
มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินมากขึ น

 - วัฒนธรรมประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

14 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  - เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของ
ประชาชนในต าบล

 - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบปีละ 1 ครั ง 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
ความรู้และได้รับการศึกษา
มากขึ น

 - ประชาชนได้รับการศึกษา
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

15 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินแก่
เยาวชนและประชาชนในต าบล เช่น งาน
สงกรานต์ งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา
งานประเพณีอ่ืน ๆ

 - เพ่ือให้มีการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ิน

 - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินแก่ 
เยาวชนและประชาชนในต าบลปีละ 4 ครั ง

400,000       400,000       400,000       400,000        ร้อยละ 80 ของประชาชน
มีการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินมากขึ น

 - วัฒนธรรมประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

ส านักปลัด

16 จัดซื ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน
เพ่ือเสริมทักษะเด็ก

 - เพ่ือเสริมทักษะของนักเรียน  - จัดซื ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่ รร. เพ่ือ
เสริมทักษะเด็ก 11 โรงเรียน

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ทักษะ ความรู้มากขึ น

 - นักเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ี
ปลอดภัย

ส านักปลัด

17 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
สัปดาห์สะพานข้ามแม่น  าแคว

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงาน
สะพานข้ามแม่น  าแคว

 - อุดหนุนโครงการจัดงานสะพานข้ามแม่น  า
แคว

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ น

 - งานสัปดาห์สะพาน ฯ ส านักปลัด

18 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ
นักเรียนภายใน ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้นักเรียนสนใจในการ
เล่นกีฬาเพ่ิมขึ น

 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมขึ น ส านักปลัด

19 การเข้าร่วมกิจกรรมอ าเภอ จังหวัด 
เคล่ือนท่ี

 - เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดอ าเภอ

 - เพ่ือบริการประชาชน 20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ น

 - เกิดความร่วมมือกับอ าเภอ,
ท้องถ่ินท่ีบริการประช่าชน ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

1 อนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งน  าของ
หมู่บ้าน

 - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน  า

 - อนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งน  าของ
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

2 ขุดและปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ท่ี 2  - เพ่ือลดปัญหาขยะในพื นท่ี  - ขุดและปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ท่ี 2 400,000       400,000       400,000       400,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - มีสถานท่ีทิ งขยะในพื นท่ีหมู่ท่ี
 2

3 อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 - เพ่ือปลูกจิตส านึกของเยาวชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

 - เยาวชนมีความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

4 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการบุก
รุกและท าลายป่าไม้

 - เพ่ือให้มีการดูแลและรักษา
ป่าไม้

 - ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการบุก
รุกและท าลายป่าไม้ในต าบลปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - การบุกรุกและท าลายป่าไม้
ลดลง

กองช่าง

5 ส่งเสริมงานอนุรักษ์ ดูแลรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติของต าบล

 - เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การดูแลรักษา

 - ส่งเสริมงานอนุรักษ์ ดูแลรักษาและ 
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของต าบล
ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวน 
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่า  - เพ่ือมีมาตรการการป้องกันไฟ
ป่า

 - ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟป่าปีละ 1 ครั ง 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - การเกิดไฟป่าลดลง กองช่าง

7 จัดหาถังขยะประจ าบ้านและถังขยะรวม
ของหมู่บ้าน

 - เพ่ือให้หมู่บ้านมีการจัดการ
ด้านขยะอย่างถูกวิธี

 - จัดหาถังขยะประจ าบ้านและถังขยะรวม
ของหมู่บ้าน ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนมีการก าจัดขยะ
อย่างอย่างถูกวิธีและลดปัญหา
ขยะในต าบล

กองช่าง

8 จัดหาสถานท่ีทิ งขยะ  - เพ่ือลดปัญหาขยะในต าบล  - จัดหาสถานท่ีทิ งขยะ 1 ครั ง 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - มีสถานท่ีทิ งขยะรวมของต าบล กองช่าง

9 รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีในพื นท่ีการเกษตร  - เพ่ือลดปัญหาด้านมลพิษ  - รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีในพื นท่ีการเกษตรปีละ
 1 ครั ง

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร

กองช่าง

10 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายใน ต.จรเข้เผือก  - เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวในต าบล  - ส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายใน
 ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
11 ส่งเสริมโครงการคุ้มครองดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 - เพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพื นท่ี

 - ส่งเสริมการดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

12 ก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน  าเสีย  - เพ่ือลดปัญหาขยะในต าบล  - ก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน  าเสีย 20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - มีวิธีการในการก าจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏิกูล และน  าเสีย

กองช่าง

13 ปรับภูมิทัศน์ บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 6 
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  - ปรับภูมิทัศน์ บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 6
ต าบลจรเข้เผือก

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ภูมิทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - บริเวณ หมู่ท่ี 6 จรเข้เผือกมี
ความสวยงาม

กองช่าง

14 โครงการส ารวจท่ีดินสาธารณะภายใน
ต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือตรวจสอบการบุกรุกท่ี
สาธารณะในต าบล

 - เพ่ือป้องกันการบุกรุกในท่ีสาธารณะการน า
ท่ีสาธารณะไปใช้กับส่วนร่วมมากท่ีสุด

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของชุมชนมี
พื นท่ีสาธารณะท่ีแน่นอน

 - ได้ทราบจ านวนพื นท่ี
สาธารณะและแนวเขตท่ีแน่นอน

กองช่าง

15 ปรับภูมิทัศน์ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว  - เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  - ปรับภูมิทัศน์ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ภูมิทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ชุมชน/แหล่งท่องเท่ียวมี
ความสวยงาม

กองช่าง

16 ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมของ
ส านักงานให้บริการตามแนวนโยบายการ
ให้บริการประชาชน

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 -ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม
ให้บริการตามแนวนโยบายการให้บริการ

300,000       300,000       300,000       300,000        ร้อยละ 80 ของส านักงานมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 -ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการมากขึ น

กองช่าง

17 จัดหารถขยะประจ า อบต.  - เพ่ือลดปัญหาขยะในต าบล  - เพ่ือเก็บขยะจ านวน 12 หมู่บ้าน 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
รู้จักวิธีก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

 -มีรถจัดเก็บขยะภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

กองสวัสฯ

18 ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนา
 ท่ีว่างเปล่าและป่าเส่ือมโทรม

 - เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวในต าบล  - ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนา 
 ท่ีว่างเปล่า และป่าเส่ือมโทรม
ปีละ 1 ครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี

 - ประชาชนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

50

ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย
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ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์ที ่6 การเมอืงการปกครองและการบริหารจัดการทีดี่
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง

 -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดซื อ จัดจ้าง

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารฯแนวนโยบายฯ 
ปีละ 1 ครั ง

40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ศูนย์จัดซื อจัดจ้างบรรลุ
วัตถุประสงค์

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

 - เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ปรองดองและสมานฉันท์ในเขต
พื นท่ี อบต.

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - เกิดความปรองดองและ
สมานฉันท์ของประชาชนในเขต
พื นท่ี อบต.

ส านักปลัด

3 ติดตามประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาท้องถ่ิน

 - เพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อบต.

 - ติดตามประเมินผลตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาท้องถ่ินทุกโครงการ

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุ่งหมาย

ส านักปลัด

4 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงาน อบต.  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

 - พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงานอบต. 
ทุกปี

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

5 จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและ
การบริการประชาชน

 - เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  - จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการ
บริการประชาชน ปีละ 1 ครั ง

10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า
เพ่ิมขึ น  30 %

ส านักปลัด

6 ก่อสร้างท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 - ก่อสร้างท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้เผือก แห่งใหม่

10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000   ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีความพอใจในการ
บริการเพ่ิมขึ น

กองช่าง

7 ประชาสัมพันธ์ระบอบประชาธิปไตยแก่ 
ส.อบต.  ผู้น าชุมชน ประชาชนและ
เยาวชนภายในต าบล

 - เพ่ือส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

 - ประชาสัมพันธ์ระบอบประชาธิปไตย  แก่ 
ส.อบต.  ผู้น าชุมชน  ประชาชนและเยาวชน
ภายในต าบล

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ทุกคนมีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

8 จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - เพ่ือความสงบเรียบร้อยของ
ต าบล

 - จัดซื อรถยนต์ จ านวน 1 คัน 800,000       800,000       800,000       800,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีความปลอดภัย
เพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

9 จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือการบริหารงานส านักงาน  - จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน ปีละ 3 ครั ง 100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

10 จัดซื อวัสดุส านักงาน  - เพ่ือการบริหารงานส านักงาน  - จัดซื อวัสดุส านักงาน 150,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง
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ที่ แนวทาง / โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ



ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) ที่รับผิดชอบ
11 จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  - เพ่ือการรวบรวมข้อมูลของ 

ต. จรเข้เผือก
 - จัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ปีละ 1 ครั ง 40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน

ได้รับความพึงพอใจ
 - ทราบข้อมูลประชากรในพื นท่ี ส านักปลัด

12 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และผู้น าท้องถ่ิน

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมขึ น

 - คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และผู้น าท้อง ถ่ิน ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิ
ภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล

ส านักปลัด

13 แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  - เพ่ือการจัดเก็บภาษีของ อบต.  - แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - เพ่ือแประสิทธิภาพการจัด กองคลัง

14 อบต.เคล่ือนท่ี  - เพ่ือการบริการประชาชน  - อบต.เคล่ือนท่ี ของ ต. จรเข้เผือก
ปีละ 12  แห่ง

50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหา

กองคลัง

15 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท ส าหรับ
พนักงานและลูกจ้างรวมถึงสมาชิก อบต.

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริม
การเรียนรู้

 - พนักงานและลูกจ้างรวมถึงสมาชิก อบต. 500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - เพ่ือให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

16 จัดการเลือกตั งผู้บริหารและสมาชิก อบต.  - เพ่ือสรรหาคณะผู้บริหารและ
สมาชิกอบต.

 - สมาชิกใน ต าบล จรเข้เผือก ท่ีมีความรู้
ความสามารถ

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ได้คณะผู้บริหารและสมาชิก 
อบต. ตรงตามท่ีประชาชน
ต้องการ

ส านักปลัด

17 อบรมการให้ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ี อบต.  
แก่  ส.อบต.ผู้น าชุมชนประชาชน  และ
เยาวชนในต าบล

 - เพ่ือให้มีความเข้าใจในการ
บริหารงาน อบต. อย่างถูกต้อง

 - ฝึกอบรมการให้ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ี 
อบต. แก่ ส.อบต. ผู้น าชุมชน ประชาชน
และเยาวชนในต าบล ปีละ 1 ครั ง

100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - มีความรู้ความเข้าใจใน อบต.  
เพ่ิมมากขึ น

ส านักปลัด

18 อบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

 - อบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ปีละ 1 ครั ง

200,000       200,000       200,000       200,000        ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมขึ น

ส านักปลัด

19 จัดเวทีประชาคมของหมู่บ้านและต าบล  - เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - จัดเวทีประชาคมของหมู่บ้านและต าบล
 ปีละ 12 ครั ง

30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการน า
 เสนอและแก้ไขปัญหา

ส านักปลัด
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