
ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา
1 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 1 
สายหนองบัวใหญ่ - เขา
สายพานเชื�อมหมู่บ้านท่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 1
 สายท่าเสด็จ
 - วังตะเคียน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล.กว้าง 6 ม.ยาว 
800 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทาง

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 1 
สายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
 - ถนนลาดยางสายจรเข้
เผือก - ท่าพุ หมู่ที� 2 ต.

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 1 
สายทุ่งนา 
- หนองบัวน้อย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมูที� 1
 สายริมนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 2 สายข้างวัด
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 2 
สายพระครู
เหมคุณาธาร

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 2 
สายทุ่งนา -
บ้านนางจุ๋มจิ�ม  คําจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 2 
ซอยบ้าน
นางจุ๋มจิ�ม  คําจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

499,800  499,800  499,800  499,800   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ�น                                                                                                                                                                   
แผนพัฒนาสี�ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเตี�ย  จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได
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ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
10 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 2 

ซอยบ้าน
นางสอิ�ง ยืนยงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

162,700  162,700  162,700  162,700   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ที�
 2 สายบ้านนางสมพิศ 
เผือกผ่อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

12 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.3 บ้านหนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

13 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.3 บริเวณทางเข้า
วัดถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร
 ยาว 280 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

850,000  850,000  850,000  850,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 3 สาย
หนองแห้ง - หนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. 
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
สายบ้านหนองพวง - ถํ�า
อ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
บ้านนายเหรียญ - นาย
เคลื�อน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า
หมู่ที� 3 เชื�อมถนนหมู่ที� 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา0.15ม.
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า
หมู่ที� 3 ห้วยม่วง เชื�อม
ถนนหมู่ที� 7 บ่อลูกรัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 3,000 ม.หนา0.15 ม.
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
สายบ้าน
นายฉลาด  ชุ่มชื�น - บ้าน
นายฮวย  

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



20 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
สายบ้าน
นายไมตร ี สืบยิ�ม - เข้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
21 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 

สายบ้าน
นายจี�ด  พรหมสวสดิ� - 
บ้านนายนวล  เปรมปรีดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 บ้านนายถาวร แจ้ง
กระจ่าง 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 สายเกาะจันทร์ - 
บ้านนายแชร ์ 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 2,500ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
สายทางเข้า
หมู่บ้านเกาะจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

360,000  360,000  360,000  360,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 3 
ซอยบ้านลําเภา - บ้าน
หนองแห้ง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

677,000  677,000  677,000  677,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
เถ้าแก่เปี�ยก 
- บ้านนายเนี�ยว หมู่ที� 3 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร

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

800,000  800,000  800,000  800,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4
 สายบ้าน
นายเสวย  มั�นศรีจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายบ้านนายองอาจ
  กลั�นขํา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายเข้าหมู่สุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม.ยาว 900 ม.พร้อม
ไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



30 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 4 
สายบ้าน
นายชาญ  สิงห์เมือง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

790,000  790,000  790,000  790,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4
 สายหนองแก - บ้านนาย
แป๊ะ  บุญตัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

20
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
32 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4

 สายท่ามะไฟ
 บ้านยายเที�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4
 สายซอย
แสงจันทร ์- บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4
 สายซอยสุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล. กว้าง 4  ม. ยาว
 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง

 

493,700  493,700  493,700  493,700   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 4
 ซอยแยกศาลาประชาคม -
 บ้านหนองกกแดง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล. กว้าง 4  ม. ยาว
 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง

 

497,900  497,900  497,900  497,900   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายองค์ 
- หนองแก หม่ที� 4 บ้านท่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 4 สายโรงเรียนบ้านท่า
มะไฟ - เขาสายพาน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางไทรทอง
หมู่ที� 5 - หมู่ที� 9  บ้าน

�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางหนองกะเหรี�ยง 
หมู่ที� 9 - หมู่ที� 5 บ้านไทร

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 5 สายวังปลา - ฝาย
เก็บนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.  
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



41 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.5 สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.  
พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

42 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.5 สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

43 ก่อสร้างทางลาดยาง บ้าน
หนองปืนแตกเชื�อมระหว่าง
หมู่ที� 5,8,9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

21
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
44 ก่อสร้างทางลาดยาง หมู่ที�

 5 สายบ้าน
สิงห์สองแคว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใ ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

45 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรังและท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 5

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง และท่อระบายนํ�า หมู่ที�
 5 ปีละครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใ ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 5
 สายบ้านไทรทอง - บ้าน
หนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป

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

 

493,700  493,700  493,700  493,700   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใ ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายจําลอง  ลือดัง - บ้าน
นายทองชุบ  นกแก้ว - 
บ้านนายหาญ พิมพ์สุวรรณ 
หมู่ 5 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
อนามัย
บ้านไทรทอง - สวนเกษตร
ราษฎร 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บ้านนางชิต หวังเคียงธรรม
เข้าไร่เกษตรราษฎร หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนน คสล. สายต้น
กร่าง หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



51 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หน้าวัดโป่งโก 
- ฝายนํ�า หมู่ที� 5 ตําบล

ื

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายจรัญ  
สุขสวัสดิ� - บ้านนายเจริญ 
 พวงแก้ว 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 6 บ้าน
นายบุญชู พรหมทัตน ์-  
หมู่ที� 3 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,500 ม.    พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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54 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�

 6 สายลานมัน  หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยาง กว้าง 7 ม. 
ยาว 1,200 ม.    พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 6 สายบ้าน
นายรอนเชื�อมต่อบ้าน
หนองขุย 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,850 ม.    พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ที� 6 
หนองโสน - หมู่ที� 10 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 6
 หนองโสน -
หม่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว
2,400 ม. 
พร้อมไหล่ทาง ข้างละ0 5 ม

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 6 หนอง
โสน -หนองตาจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 6 ม. ยาว
6,000 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0 5 ม

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 6 หนอง
โสน - พุตาเกตุ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 6 ม. ยาว 
3,300 ม. พร้อมไหล่ทาง 
ข้างละ0 5 ม

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 6
 สายบ้านนางแต้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา



61 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 6 สายแท๊ง
ปะปา -บ้านพุตามั�น หมู่ที� 3
 ต.ด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 
ม.หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 6 
สายบ้านหนองโสน -  หมู่ที�
 4 บ้านหนองแก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 6 
สายแยกลานมัน  - บ้าน
นายเอี�ยม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบ   -เพื�ออํานวยความสะด  - ถนน คสล.พร้อมท่อระบายนํ�า    ####### ####### ####### ####### ร้อยละ 80 ของครัว  - ประชาชนได้รับความกองช่าง
สายบ้าน นายอ่อน - หมู่ที� 9 บ  ประชาชนที�สัญจรไป-ยาว 600 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม. ถนนที�มีมาตาฐานใช   ในการสัญจรไป-มา
 (ตําบลด่านมะขามเตี�ย)

65 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 6 
ซอยบ้านนางทองเพียร ศรี
สวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

497,700  497,700  497,700  497,700   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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66 ยกระดับถนนลูกรัง สายทุ่ง

ยาว - หนองมะค่า หมู่ที� 7 
ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ยกระดับถนนลูกรัง สายทุ่ง
ยาว-หนองมะค่า หมู่ที� 7 ต.
จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

67 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.7 บ้านหนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7
 สายวัดหนองมะค่า - นาย
พร สมคิด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 7 สายบ้านหนองมะค่า - 
หมู่ที� 6 บ้านทุ่งศาลา 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

70 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.7 สายหนอง
ปลาหมอ - หนองหญ้าปล้อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได

(งบ อบต./หน่วยงานอื�น)



71 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 7  สายทุ่งศาลา - หนอง
สําโรง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 7 สายหนองหญ้าปล้อง - 
ถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 7 สายสามหนอง - วัดเขา
มอเจริญธรรม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ยาว 10,000 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7
 สายหนองมะค่า - วัด
หนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7
 สายวัดหนองมะค่า - ร.ร.
บ้านหนองหญ้าปล้อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7
 สาย ร.ร.หนองหญ้า
ปล้อง-ศาลาประชาคม หมู่
ที� 7

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7
 สายวัดหนองมะค่า - นาย
เชิญ สุ่มสวย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
78 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 7

 สายบ้าน
นายบรรจบ ชุ่มชื�น - วัด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
 165 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง

 

492,200  492,200  492,200  492,200   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายผู้ใหญ่สมนึก - 
หนองมะค่า หมู่ที� 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

80 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

81 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่ที� 8 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
 หมู่ที� 8 
กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม.

770,000  770,000  770,000  770,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



82 ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8  จํานวน 5 จุด

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ครัวรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 8 สาย
โรงเรียนบ้านหนองกวาง - 
หมู่ที� 11 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 
บ้านนายธเนศ  พิมลชาติ  
จํานวน 2 เส้น

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

250,000  250,000  250,000  250,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 
บ้านหัวไร่พัฒนา - หมุ่ที� 11
 บ้านสามหนอง 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 8 สาย
โรงเรียนบ้านหนองกวาง 
- บ้านนายสนิท

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 8 ภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. พร้อมไหล่

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

88 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 9 ข้ามห้วย

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 3 
ช่องทางหมู่ที� 9
จํานวน 1 จุด

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหา
�

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

25
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
89 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 

บ้านหนองกวาง - ไร่ผู้ว่า
การเกษม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

496,400  496,400  496,400  496,400   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 
สายบ้านหัวไร่พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

494,400  494,400  494,400  494,400   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

91 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



92 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม 8 บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

93 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง5 ม. ยาว 395
 ม.พร้อมไหล่ทาง
้ 0 5 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใ ้ ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

94 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.8 บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 5 ม.  ยาว 
520 ม.  พร้อมไหล่ทาง
้ 0 5 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใ ้ ั

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 9
 สายบ้านไทรทองน้อย - 
บ้านผู้ใหญ่ปัญญา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

96 ถนนลาดยาง หมู่ที� 9 
ศาลาหมู่บ้านผ่านบ้านนาง
เม้า อาจปักษา เชื�อมต่อ
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ยาว 35,000 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 9 สายหนองกระเหรี�
ยง 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 6 ม. ยาว 
2,100 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 9 
บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 ม. 
หนา 0 15 ม พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 9 
บ้านนายอํานวย  สุขโสม - 
บ้านผู้ช่วยลือชัย  เหลือง
ตระกล

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ถนนลาดยาง หมู่ที� 9 บ้าน
นายวิเชียร บูชา -บ้าน
หนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
## ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ลูกรังและท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
และท่อระบายนํ�า หมู่ที� 9 ปี
ละครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 9
 สายบ้าน
นายประยูรณ ์บัวลํ�าเลิศ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 9
 สายบ้าน
นายโกมล ฉิมกล่อม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.9 บ้านเนินสวรรค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 9 
สายบ้านไทรทอง - บ้าน
นายสําองค์ ด้วงสวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

494,800  494,800  494,800  494,800   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 9 
บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

494,700  494,700  494,700  494,700   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที� 10 สายหนอง
ตาตุ้ม - ทุ่งยาว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที� 10 สายทุ่ง
ยาว - หนองตาตุ้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 10 
สายหนองตาตุ้ม - หนอง
ตาขาวเชื�อม 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 10 
สายบ้านทุ่งยาว - บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ยาว 6,000 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 ซอย 1

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�ากว้าง 5 ม. ยาว 600
 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ก่อสร้างถนนลาดยางและ

ท่อระบายนํ�า 
หม่ที� 10 ซอย 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 1 600 ม  พร้อมไหล่

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ม.10 บ้านทุ่งสกุล

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 530 ม. พร้อมไหล่ทาง

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 สายบ้านนายบุญ
ช่วย  เหลี�ยมผา - ศาลเจ้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางพร้อมท่อ
ระบายนํ�า กว้าง 5 ม.
 ยาว 1,500 ม.  พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนอง
ตาขาว หมู่ที� 10 ตําบลจรเข้

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 10

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

750,000  750,000  750,000  750,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
10 ซอยบ้าน
นายกิจจา พรหมทัศย ์- 
บ้านนางอําพัน 

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

497,400  497,400  497,400  497,400   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
10 ซอยบ้าน
นายสุชีพ อ่อนศิริ - บ้าน
นายไพบูลย ์ยศส้ม (ซอย 1)

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

497,600  497,600  497,600  497,600   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 สายบ้านสามหลัง - นาย
รุ่ง  มโนมัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล.กว้าง5 ม.ยาว 
100 ม.
หนา 0.15ม.พร้อมไหล่ทาง

 

250,000  250,000  250,000  250,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 สายบ้าน
นางสุนันท ์สุทธิประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

375,000  375,000  375,000  375,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที�
 11  สายบ้าน
นายกุ่ย - บ้านห้วยลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 11 สาย
โรงมัน - บ้านผู้ใหญ่
ประกอบ สุทธิประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
นํ�า กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15ม. 
พร้อมไหล่ทาง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 สายบ้าน
นายจํานงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 สายบ้าน
นายจเร  ประดับสุข

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ที� 11 สายบ้าน
สวนงิ�ว - ลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

ถนน คสล.กว้าง  5 ม.ยาว 
750 ม.หนา 0.15ม. พร้อม
ไหล่ทาง ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 ซอย 3 ข้างลานมันต่อ
จากคอนกรีตเดิม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

491,300  491,300  491,300  491,300   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
11 สายหมู่บ้านสามหลัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

491,100  491,100  491,100  491,100   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 
12 สายภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

250,000  250,000  250,000  250,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังและท่อระบายนํ�า
ภายในตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมท่อ
ระบายนํ�าภายในตําบลจรเข้
เผือก 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน
ใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ถนนลาดยาง หมู่ที� 12 
สายนํ�าตกสาธิต 
- ห้วยลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 12
 สายบ้านหินสีพัฒนา - 
บ้านตะเคียนงาม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 12
 สายบ้านเหมืองพัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว
 230 ม.
 หนา 0 15 ม  พร้อมไหล่

492,900  492,900  492,900  492,900   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา 
- บ้านเจดีย์ หมู่ 12 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป มา

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

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ไหล่ทางถนนลาดยาง ข้าง
ละ 1 ม.
ยาว 1,000 ม. ภายในตําบล

400,000  400,000  400,000  400,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา
 - บ้านทุ่งเจดีย์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านท่าโป่ง 
- บ้านลําเภา หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

 

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ภายใน ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 
�

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ครัวเรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง)  หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน 10 จุด

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง)  หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) หมู่ที� 6 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง)  หมู่ที� 8 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) หมู่ที� 8 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน 10 จุด

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง)  หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน 20 จุด

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ขุดลอกฝายเก็บนํ�าบ้าน
นายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�าบ้าน
นายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้นบริเวณ
บ้านนายเอื�อม 
ภายในหมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้
ปริมาณมากขึ�น และ
ทางนํ�าไหลมีความ

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้นภายใน
หมู่ที� 6

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หม่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 3 
ช่องทางภายใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 แห่ง
หม่ที� 1 - 12

650,000  650,000  650,000  650,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหา
นํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 5

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 3 
ช่องทางหมู่ที� 5
จํานวน 3 จุด

900,000  900,000  900,000  900,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหา
�

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได
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## ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 8 

บ้านหนองกวางสายบ้านหัว
ไร่พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

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

284,547  284,547  284,547  284,547   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม 3 
ช่องทางหมู่ที� 12
จํานวน 2 จุด

600,000  600,000  600,000  600,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกันปัญหา
�

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## เจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง
ประปา หมู่ที� 4 กลุ่มบ้าน
นายแมน

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

เจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง
ประปา หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

900,000  900,000  900,000  900,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## จัดซื�อเครื�องกรองนํ�าประปา
เพื�ออุปโภค บริโภค หมู่ที� 5
 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรองนํ�า หมู่ที�
 5 
ตําบลจรเข้เผือก

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อส่ง
นํ�าประปาบ้านวังปลา 
หมู่ที� 5 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดวางท่อประปา พร้อม
อุปกรณ ์ระยะทาง
9,500 เมตร

610,000  610,000  610,000  610,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า  และ
ขุดลอกลําห้วย หมู่ที� 2 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้ สะดวกและ

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�าและขุด
ลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า  และ
ขุดลอกลําห้วย หมู่ที� 9 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีการไหล
ได้ สะดวกและ

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�าและขุด
ลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อระบายนํ�า
ภายในตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อระบายนํ�าที�
ท่วมขังบริเวณผิว 
จราจร

 - ก่อสร้างท่อระบายนํ�า 
ภายใน ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด นํ�า
 หมู่ที� 1

 - เพื�อแก้ไขปัญหา
ในการส่งนํ�า

 - ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด
คลองส่งนํ�าหมู่ที� 1 จํานวน 1 
จุด  - หนองบัวน้อย

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนที�ซื�อนํ�า
ใช้  ได้รับปริมาณนํ�า
เต็มจํานวน

กองช่าง

## จัดซื�อเครื�องกรองนํ�า
ภายในตําบลจรเข้เผือกหมู่
ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรองนํ�าภายใน
 ต.จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ขุดคลองไส้ไก่ หมู่ที� 2  - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดคลองไส้ไก่ 1 สาย 
ระยะทาง3 กม. 
บ้านนายลอง - บ้านนายเมือง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง
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## ขยายคลองส่งนํ�า หมู่ที� 3  - เพื�อให้ประชาชน

มีนํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 

 - ขยายคลองส่งนํ�า หมู่ที� 3 
จํานวน 2 จุด
- ลําเภา  - จรเข้เผือก 1

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 

กองช่าง

## ซ่อมแซมคลองส่งนํ�าภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 

 - ซ่อมแซมคลองส่งนํ�า
ภายใน ต.จรเข้เผือก
หม่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 

กองช่าง

## ระบบท่อส่งนํ�าของกรมชลประ   - เพื�อให้ประชาชนมีนํ�  - ขยายท่อส่งนํ�าจากอ่างเก็บนํ�า   ####### ####### ####### ####### ร้อยละ 80 ของครัว  - ประชาชนมีนํ�าอุปโภ กองช่าง

อ่างเก็บนํ�าหมู่ที� 9 บ้านเนินสว  อุปโภคบริโภคเพียงพอไปหมู่ที� 2,3,4,5,6,7,9,10 มีนํ�าในการอุปโภค เพียงพอ และทั�วถึง
## ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ หมู่ที� 2 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
อาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที� 2 
ต.จรเข้เผือก ขนาด กว้าง 6 

   

401,000  401,000  401,000  401,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือกหมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า ภายใน
 ต.จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 
12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่มาก
ภายในตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่
มากภายใน ต. จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ภายใน ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 
ครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกลําห้วย / คลอง / 
สระนํ�า/ ฝายกักเก็บนํ�าและ
อ่างเก็บนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกลําห้วย/คลอง/สระ
นํ�า/ฝายกักเก็บนํ�าและอ่าง
เก็บนํ�าภายใน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

(กรมทรัพยากรนํ�า)

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
ตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีแหล่งนํ�า
ใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน 
ต. จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

150,000  150,000  150,000  150,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดสระนํ�า ภายในตําบล
จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�าภายใน ต. จรเข้
เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ก่อสร้างฝายนํ�าล้นภายใน 

ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้นภายใน 
ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าบ้าน
ห้วยพุหวายพร้อมท่อส่งนํ�า
 หมู่ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
หมู่ที� 5,6,7,8,9,10 
 มีนํ�าอุปโภค - 
บริโภคและ

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าขนาด
ใหญ่ หมู่ที� 5 
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 -ประชาชนหมู่ที�
5,6,7,8,9,10มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายแม้วภายใน ต.
จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค

 - ก่อสร้างฝายแม้วภายใน ต.
จรเข้เผือก  
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

##  ซ่อมแซมสถานีสูบนํ�า
ภายใน ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 
1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน
 ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค

 - ซ่อมแซมสถานีสูบนํ�า
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าขนาด
ใหญ่ หมู่ที� 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�าขนาด
ใหญ่ หมู่ที� 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างถังเก็บนํ�า / แท๊งก์
นํ�า / ถังเชมเปญ
ภายในตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บนํ�าภายใน ต.
 จรเข้เผือก
 หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างกําแพง คสล. 
ป้องกันนํ�ากัดเซาะตลิ�ง
ภายในตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที�  1 , 2 , 3 , 4

 - เพื�อป้องกันนํ�ากัด
เซาะตลิ�ง

 - ก่อสร้างกําแพง คสล. 
ป้องกันนํ�ากัดเซาะ
ตลิ�ง ภายใน ต. จรเข้เผือก ปี
ละ 1 แห่ง 

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ตลิ�งมีความ
แข็งแรงและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา



## ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
ม่วง หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร

 - ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
ม่วง หมู่ที� 3

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาด 80 - 100 คน

 - เพื�อให้เด็กๆใน
เขต 
อบต.จรเข้เผือก มี
สถานที�เรียนที�ได้

 - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาด 80-100 คน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -เด็กมีสถานที�เรียน
ที�ได้มาตรฐาน 
สะอาด และปลอดภัย

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�า ฝายกั�นนํ�า และอ่างเก็บ
นํ�าภายในตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�า ฝายกั�นนํ�า
และอ่างเก็บนํ�าภายใน ต. 
จรเข้เผือก

600,000  600,000  600,000  600,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน

ตําบลจรเข้เผือก 
หม่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ใน 
ต. จรเข้เผือก มี

 - ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน ต.
 จรเข้เผือก
หม่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมปัญหา
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หม่ที� 1 - 12

 - เพื�อปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะที�
ชํารุดให้ใช้งานได้ดี

 - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายใน
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก
ภายใน ต.
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�อปรับปรุงไฟฟ้า
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก ให้ใช้
งานได้ดี

 - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก
ภายใน ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดเวลา

## ก่อสร้างลานกีฬา ภายใน
ตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสถานที�ออกกําลัง
กาย

ก่อสร้างลานกีฬา ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสถานที�ออกกําลัง
กาย

กองช่าง

## ฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ�า

  - เพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และวิธีการใช้
นํ�าอย่างประหยัด
และถูกวิธี

 - อบรมให้ความรู้ในการใช้
นํ�าอย่างประหยัดและถูกวิธี
กับประชาชนใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีการ
ใช้นํ�าถูกวิธีและ
ประหยัด

สํานักปลัด

##  เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ�
ในที�ดินทํากินให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
มีที�ดินเป็น
ของตนเอง

 - ประชาชนมีที�ดินที�มี
เอกสารสิทธิ�เพิ�มขึ�น

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
เอกสารสิทธิ�ถูกต้อง
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

## ให้ความรู้ในการพัฒนาและ
ฟื�นฟูคุณภาพของดินและ
การใช้ที�ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

 - เพื�อให้คุณภาพ
ของดินดีขึ�นและ 
ปลูกพืชได้ผลดี

 - ให้ความรู้ในการพัฒนา
และฟื�นฟูคุณภาพ
ของดินแก่ประชาชนใน ต. 
จรเข้เผือก 

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ดินได้รับการ
ปรับปรุงผลิต
ผลผลิตได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที�
 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา จํานวน
  

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,900 ม.

88,500    88,500    88,500    88,500     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที�
 4 
บ้านท่ามะไฟ จํานวน 5 จุด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร

 - ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,100 ม.

161,600  161,600  161,600  161,600   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตาฐาน

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ภายใน
หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้นภายใน
หมู่ที� 5

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างแท๊งก์นํ�าประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 2 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 -ก่อสร้างแท๊งก์นํ�าประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 2
ต.จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 -ประชาชนมีนํ�าไว้
ใช้อุปโภค บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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## ขยายเขตวางท่อส่งนํ�า

หนองบัวน้อย 
หมู่ที� 1 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - วางท่อส่งนํ�าหนองบัวน้อย
 หมู่ที� 1 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อระบายนํ�า
จากทุ่งนาหนองบัวน้อยลง
แม่นํ�าแควน้อย หมู่ที� 1 
ต จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�า
ให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว

 - วางท่อระบายนํ�าจากทุ่งนา
หนองบัวน้อย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. 
ยาว 1 000 ม

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหา
นํ�าท่วมขัง

กองช่าง

## ขุดลอกสระนํ�าบริเวณศาลา
หมู่บ้าน
หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกสระนํ�าบริเวณ
ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก จํานวน 3 ไร่

350,000  350,000  350,000  350,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกสระหลวงบ้านนาย
ผัดเล็ก ทองแดง และบ้าน
นางเยี�ยม ผมนิล 
หม่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอก สระหลวงหมู่บ้าน 
หมู่ที� 9 
ต.จรเข้เผือก จํานวน 3 ไร่

350,000  350,000  350,000  350,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกคลองหน้าฝายนํ�า
ล้นบริเวณท้าย
ไร่นายเฉลิม เหลืองตระกูล
 หม่ที� 9 

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองหน้าฝายนํ�า
ล้นบริเวณ หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างถังเก็บนํ�าฝน  หมู่ที�
 9 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บนํ�าฝน 
จํานวน 1 จุด

400,000  400,000  400,000  400,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 9

 - เพื�อให้ประชาชน
มีแหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน 
ต. จรเข้เผือก 
หม่ที� 9 จํานวน 1 จด

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอปโภค 

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตท่อส่งนํ�าประปา 
หมู่ที� 8 
 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายเขตท่อส่งนํ�าประปา
หมู่บ้านภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

60,000    60,000    60,000    60,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�าภายในหมู่
 8 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า กว้าง 20 
เมตร ยาว 300 ม.
หมู่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

350,000  350,000  350,000  350,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น ภายใน
หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้นภายใน
หมู่ที� 12

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน

ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีแหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน 
ต. จรเข้เผือก 
หมู่ที� 12 จํานวน 1 จุด

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที� 7  
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 6

70,000    70,000    70,000    70,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�าภายในหมู
1- 12  ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า กว้าง 20 
เมตร ยาว 10 กม. หมู่ที� 1 - 
12 ต.จรเข้เผือก พร้อม
ก่อสร้างฝาย

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ก่อสร้างแท๊งก์นํ�าแบบ
คอนกรีต (บนเขาสายพาน)
 ม.3 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างแท๊งก์นํ�าแบบ
คอนกรีต (บนเขาสายพาน) 
ม.3 ต.จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายกันนํ�า ม.8 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายกันนํ�า หมู่ที� 8 ####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที� 1-12 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 1-12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ซ่อมแซมประปา หมู่ที� 6 
บ้านหนองโสน

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
 และทั�วถึง

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

24,500    24,500    24,500    24,500     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 2  ต.จรเข้เผือก

800,000  800,000  800,000  800,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง
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## ก่อสร้างหอกระจายข่าว

ประจําหมู่บ้าน 
ม.1 -  ม.12

เพื�อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

 - ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการได้รับข่าวสาร

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 2

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านให้ประชาชน
หมู่ที� 2 จํานวน 3 จุด 
(3 ตัว 4 ต้/จด)

100,000  100,000  100,000  100,000   - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านให้ประชาชน 
หมู่ที� 5

100,000  100,000  100,000  100,000   - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านให้ประชาชน 
หมู่ที� 1,12 ปีละ 1 แห่ง

200,000  200,000  200,000  200,000   - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
ลําขลุง ม.4 
บ้านท่ามะไฟ - ม.6 ต.ด่าน

�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร

 - ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
ลําขลุง  ระยะทาง 100 เมตร

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ   
หมู่ที� 1,2,3,10,11 
ต. จรเข้เผือก - ม.5 ต.
กลอนโด

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน  มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ�ง) หมู่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ -ม.
6 ต.ด่านมะขามเตี�ย 
จํานวน 10 จุด

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที� 12 สายบ้านเหมือง
พัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ

วางท่อPVC ระยะทาง 850 
เมตร

107,500  107,500  107,500  107,500   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ปรับปรุงและซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวทุกหมู่บ้าน หมู่
ที� 1 -  หมู่ที� 12

เพื�อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

 - ปรับปรุงและซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตท่อเมนนส่ง
นํ�าประปา ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 
12

 - เพื�อให้ประชาชน
มีนํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ
 และทั�วถึง

 - ขยายท่อเมนส่งนํ�าประปา 
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

##  ติดตั�งเครื�องหมายบังคับ
จราจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 

 - เพื�อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

 - ติดตั�งเครื�องหมายบังคับ
จราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

##  ปรับปรุงเครื�องหมายบังคับ
จาจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก หมู่ที� 1 - 

 - เพื�อปรับปรุงป้าย
ที�ชํารุด

 - ปรับปรุงเครื�องหมายบังคับ
จราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
ม.4 บ้านท่ามะไฟ

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

 - ลานเอนกประสงค์ 1 ไ/ร่ ####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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## จัดตั�งหอกระจายข่าว

ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านให้ประชาชน 
หมู่ที� 1 -12

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว/เสียงตามสาย
ที�ชํารุด

 - เพื�อให้หอ
กระจายข่าว/เสียง
ตามสายใช้การได้

 -ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว/เสียง ตามสาย 
ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ / ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน ์จาก
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน ใน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ / ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จาก 
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน 

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได
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แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา
1 ส่งเสริมการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าการเกษตร

 - เพื�อให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในตําบล
มีรายได้เพิ�มขึ�น

 - ส่งเสริมการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าการเกษตร
ภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีการ
พัฒนาการผลิตและ 
 แปรรูปสินค้า
การเกษตรเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 ส่งเสริมสินค้าหนึ�งตําบล
หนึ�งผลิตภัณฑ์

 - เพื�อให้ตําบลมี
สินค้าหนึ�งตําบล
หนึ�งผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้แก่ประชาชน

 - ส่งเสริมสินค้าหนึ�งตําบล
หนึ�งผลิตภัณฑ์ภายใน ต. 
จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ตําบลมีสินค้า
หนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



3 อบรมและฟื�นฟูอาชีพให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ด้านอาชีพให้
สามารถสร้างรายได้

 - อบรมและฟื�นฟูอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนได้มี
อาชีพที�สามารถ
เลี�ยงตัวเองได้

สํานักปลัด

4 พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว  - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีสภาพที�ดี

 - พัฒนาแหล่งท่องเที�ยว
ภายใน ต.จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีผู้เข้าท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�นประชาชนมี
รายได้เพิ�มขึ�น

กองช่าง

5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที�ยวของ
ตําบล

 - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล
เป็นที�รู้จักโดยทั�วไป

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล ปีละ 1 
ครั�ง

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีนักท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

6 สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
แจกจ่ายให้เกษตรกร

 - เพื�อช่วยเหลือ
ด้านพันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว์ แก่เกษตรกร

 - สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว์แจกจ่ายให้เกษตรกร ใน
 ต. จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนพันธุ์
พืช/พันธุ์สัตว์ รายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

7 จัดตั�งกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน (หมู่บ้านละ 
100,000 บาท)

 - เพื�อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

 - จัดตั�งกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 
บาท) ปีละ 1 หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - มีการรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยชีวภาพ

 - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้
ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรใน 
ต. จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและเกษตรกร
มีรายได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

9 จัดให้มีการบริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ�มขึ�น

 - บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีการ
เกษตร ให้เกษตรกร ต. จรเข้
เผือก

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล 
การเกษตรเพิ�มมาก
ขึ�น

สํานักปลัด
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10 อุดหนุนโครงการส่งเสริม

การท่องเที�ยว
 - เพื�อส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

 - ส่งเสริมการท่องเที�ยวงาน
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - ประชาชน
ท่องเที�ยวภายใน   
ประเทศเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

11 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
 (พืชปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค พืชที�
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย  (พืช
ปลอดภัย) ให้เกษตรกร ต. 
จรเข้เผือก  

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค 
และจําหน่าย

สํานักปลัด

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เพื�อการผลิตของประชาชน

 - เพื�อให้มีอํานาจ
ต่อรองราคา
และมีอํานาจในการ
จําหน่าย

 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เพื�อการผลิต
ของประชาชน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ  1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - สามารถขาย
สินค้าได้ในราคาที� 
สูงขึ�นและมีตลาด
รองรับที�แน่นอน

สํานักปลัด

13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ให้ความรู้ด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้าน
การเกษตร เพิ�มขึ�น

 -อบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ความรู้ด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 1
 - 12 

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
การเกษตรเพิ�มมาก
ขึ�น

สํานักปลัด

14 ส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์/การ
เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าให้แก่
เกษตรกร

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค สัตว์ที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเลี�ยงสัตว์/การ
เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าให้เกษตรกร
 ต. จรเข้เผือก

156,000  156,000  156,000  156,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 จัดตั�งโรงเรียนเกษตร  - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร 
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งโรงเรียนเกษตร 
จํานวน 20 ราย
ตําบลจรเข้เผือก

40,000    40,000    40,000    40,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการ
ผลิตผล การเกษตร
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

16 โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด  - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด ต.
จรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและ
เกษตรกร  มีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

17 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค 
มีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแทนการ
ใช้สารเคมี ต.จรเข้เผือก

17,500    17,500    17,500    17,500     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค อุปโภค

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูก/บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอดสารพิษ

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคมีความ
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูก/บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอดสารพิษ

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค อุปโภค

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

19 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
 (พืชปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคพืชที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืชปลอดภัย)
ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

40,000    40,000    40,000    40,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค
และจําหน่าย

สํานักปลัด
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ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 264 (KPI) รับผิดชอ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ยุทธศาสตร์ที� 3 การพั

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



1 จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทั�วไปและงานกิจกรรม 
อบต. ให้ประชาชนทราบ

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารของ 
อบต. เพิ�มขึ�น

 - จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั�วไป
และงานกิจกรรม อบต. ให้
ประชาชนทราบ

50,000    50,000    50,000    50,000      - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 อุดหนุนและส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณะสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา 
หมู่บ้าน (อสม.) ใน

 - อุดหนุนส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.)
ทุกหมู่บ้าน

90,000    90,000    90,000    90,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

3 รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 เช่นโรคไข้เลือดออก โรค
เอดส์ โรคความดันโลหิตสูง
 โรคเบาหวาน และการ
ตรวจสารเคมีตกค้างใน

 - เพื�อสร้างความ
เข้าใจและวิธีการ
ป้องกันโรคและการ
ตรวจสารเคมีตกค้าง

 - รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคและตรวจสารเคมีตกค้าง 
ให้ประชาชน

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันโรคเพิ�มขึ�น

กองสวัสฯ

4 อบรมด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุขมูลฐาน

 - เพื�อให้ประชาชน
รู้จักการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง

 - อบรมด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุขมูลฐานให้
ประชาชน ต.จรเข้เผือก  
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

5 อุดหนุนและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณะสุข
ของสถานีอนามัยที�ถ่าย

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย

 - อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านสาธารณะ
สุขของสถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - สถานีอนามัยที�
ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
 มีการให้บริการด้าน
สาธารณะสุขที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

6 สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

 - เพื�อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้

 - อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้านสาธารณะ
สุขของสถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

40,000    40,000    40,000    40,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

7 อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงใน

 - เพื�อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 
และการยุติ

 - อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงใน

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - สามารถลดความ
รุนแรงในครอบครัว
ได้

กองสวัสฯ

8 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การตั�งครรภ์ในวัยรุ่น

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อัน
ควร และการ
�

 - สนับสนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การตั�งครรภ์ในวัยรุ่น

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
วัยรุ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

 - สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการ
�

กองสวัสฯ

41
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



9 จัดซื�อทรายอะเบทแจกจ่าย
ให้หมู่บ้าน

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อทรายอะเบทแจกจ่าย
ให้หมู่บ้านให้ประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

10 จัดซื�อนํ�ายาเคมีพ่นหมอก
ควันเพื�อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อนํ�ายาเคมีพ่นหมอก
ควันเพื�อ ประชากร ต.จรเข้
เผือก ปีละ 3 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

11 จัดซื�อยาฆ่าเชื�อป้องกัน
ไข้หวัดนก

 - เพื�อป้องกันโรค
ไข้หวัดนก

 - จัดซื�อยาฆ่าเชื�อป้องกัน
ไข้หวัดนก
เพื�อประชากร ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก

กองสวัสฯ

12 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคขาด
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั�งยืน

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ขาดไอโอดีนในเขต
 อบต.

 - อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคขาด
ไอโอดีน

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื�นที�
ไม่เป็นโรคขาด
ไอโอดีน

 - เด็กและเยาวชน
ไม่เป็นโรคขาด
ไอโอดีน

กองสวัสฯ

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 อําเภอด่านมะขามเตี�ย

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา
เด็ก และเยาวชน

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

14 สนับสนุนงบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. ประจํา
ตําบล

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุนงบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. ประจําตําบล
 ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สูงขึ�น

สํานักปลัด

15 สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

�

 - เพื�อส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินใน

 

 - สนับสนุนงบประมาณใน
การส่งเสริมการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

16 จัดซื�อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

 - เพื�อฉีดให้แก่สัตว์
ในหมู่บ้านในเขต 
อบต.

 - จัดซื�อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้ประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
คนและสัตว์ใน
พื�นที�ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

 - สัตว์ไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสวัสฯ

17 จัดหาที�อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมีที�
อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน

 - จัดหาที�อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้านให้ประชาชน ต. จรเข้
เผือก  จํานวนปีละ 1 ครั�ง 
หมู่ที� 2,3,4,8,9,10,12

50,000    50,000    50,000    50,000      - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

18 ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ
ในแหล่งท่องเที�ยว

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้ใช้สุขาที�สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

 - ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ
ในแหล่งท่องเที�ยว

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีสุขาที�
สะอาดและถูก
สุขลักษณะให้ใช้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 ก่อสร้างห้องสมุดประจํา
ตําบล

 - เพื�อเป็นแหล่ง
ความรู้ของประชาชน

 - ก่อสร้างห้องสมุดประจํา
ตําบล
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### ####### #######  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนมีแหล่ง 
 เพิ�มพูนความรู้ 
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

42



ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ

20 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในเขตพื�นที�ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากไร้
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - ดําเนินการโครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต
พื�นที�ตําบลจรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสฯ

21 สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล/หมู่บ้าน

 - เพื�อสนับสนุน
กิจกรรมของ
อินเตอร์เน็ตตําบล

 - สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล

100,000  100,000  100,000  100,000    - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

22 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

 - ดําเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดตําบลจรเข้
เผือก

80,000    80,000    80,000    80,000     - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ห่างไกลยาเสพติด
 และมีสุขภาพที�

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง 
และห่างไกลจากยา
เสพติด

สํานักปลัด

23 อุดหนุนศูนย์ประสานงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 -อุดหนุนศูนย์ประสานงาน
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

24 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
ประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
ศูนย์บริการสุขภาพ
ประจําหมู่บ้าน

 - สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
ประจํา หมู่บ้านให้ประชาชน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สุขภาพดีขึ�น

กองสวัสฯ

25 อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุข  - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อบต.

 - อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณสุข 
หมู่บ้านละ1,000 บาท

120,000  120,000  120,000  120,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

26 จัดตั�งศูนย์สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  คนพิการ เด็ก
ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื�อ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งศูนย์สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ คนพิการ  เด็กด้อย
โอกาส และผู้ติดเชื�อเอดส์ 1 

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

27 สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงินสงเคราะห์ 
จัดหาสวัสดิการอื�นแก่
ผู้สูงอายุ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และ
จัดหาสวัสดิการอื�นแก่
ผู้สูงอายุ ต.จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

28 สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงินสงเคราะห์ 
จัดหาสวัสดิการอื�นแก่ผู้ป่วย
เอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงินสงเคราะห์ และ
จัดหาสวัสดิการอื�นแก่ผู้ป่วย
เอดส์ ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

29 สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงินสงเคราะห์ 
จัดหาสวัสดิการอื�นแก่ผู้
พิการ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนงบประมาณเป็น
เบี�ยยังชีพเงิน สงเคราะห์ 
และจัดหาสวัสดิการอื�นแก่ผู้
พิการ ต.จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



30 อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาด

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

15,000    15,000    15,000    15,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

43
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
31 สนับสนุนวัสดุอุปโภค - 

บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส
 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนวัสดุอุปโภค - 
บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส ต.
จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

32 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - สนับสนุนโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

33 ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อสร้างอาชีพ
และรายได้

 - ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ผู้สูงอายุ คนพิการ
 และ ผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้เพิ�ม

กองสวัสฯ

34 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

35 สนับสนุนงบประมาณจัดซื�อ
อุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ

 - ได้รับความสะดวก
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนงบประมาณ
จัดซื�ออุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ ต. จรเข้
เผือก 

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

36 จัดซื�อเครื�องกันหนาวเพื�อ
แจกจ่ายแก่ประชาชน

 - เพื�อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

 - จัดซื�อเครื�องกันหนาวเพื�อ
แจกจ่ายแก่ประชาชน ปีละ 1
 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ผู้ประสบภัยหนาว
มีเครื�องใช้เพื�อ
ป้องกันภัยหนาว  ใช้
เพื�อป้องกันภัยหนาว

สํานักปลัด

37 จัดตั�งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื�อประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้ข่าวสาร
ของ อบต.

 - จัดตั�งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื�อประชาชน
ต. จรเข้เผือก จํานวน 3 ศูนย์

500,000  500,000  500,000  500,000    - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

38 จ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  - เพื�อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุ

 - จ้างอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ใน
ต. จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - อสม. มีส่วนร่วม
มากขึ�น

กองสวัสฯ

39 อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
การรวมกลุ่มพัฒนา
อาชีพ

 - กิจกรรมพัฒนา ทักษะ
อาชีพ เช่น การรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อเป็นการลด
ภาระของบิดา  
มารดา

กองสวัสฯ

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



40 ติดตั�งกล้องวงจรปิด CCTV
 ภายในตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจรปิด CCTV
 ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ�น

สํานักปลัด

41 อุดหนุนโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของแผ่นดิน

 - เพื�อปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

 -สนับสนุนโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของแผ่นดิน

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด

44
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
42  อุดหนุนโครงการปกป้อง

สถาบันของชาติเทิดทูน
คุณของแผ่นดิน

 - เพื�อเทิดทูน
สถาบันของชาติ

 - สนับสนุนโครงการเทิดทูน
สถาบันของชาติ

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด

43 อุดหนุนโครงการปลูกฝัง
ศีลธรรม  คุณธรรมแก่
เยาวชน อําเภอด่านมะขาม
�

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรมโครงการ
ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมแก่
เยาวชน

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เยาวชนมีคุณธรรม
 จริยธรรม

สํานักปลัด

44 สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื�อเครื�องแต่งกาย 
เครื�องมือเครื�องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อปพร.

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื�อ เครื�องแต่งกาย 
เครื�องมือเครื�องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อปพร. ต.จรเข้

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สูงขึ�น

สํานักปลัด

45 อุดหนุนโครงการร่วมมือกัน
สานพลังต่อสู้เพื�อเอาชนะ
ยาเสพติด

 - เพื�อให้หมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านที�ปลอด
ยาเสพติด

 - ส่งเสริมงานป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด ต.จรเข้เผือก ปีละ
  �

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สูงขึ�น

สํานักปลัด

46 ส่งเสริมงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - ส่งเสริมงานป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย ต. จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

47 จัดซื�อครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - จัดซื�อครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ต. จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

48 อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น  ลูกเสือ
ชาวบ้าน ชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. , อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น ลูกเสือชาวบ้าน 
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.
,อปพร.ใน  ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

49 จัดตั�งศูนย์ประสานงาน  
อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - จัดตั�งศูนย์ประสานงาน  
อปพร.ในต. จรเข้เผือก 1 ศูนย์

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



50 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เพื�อสุขภาพทุกประเภท

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เพื�อสุขภาพ 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพ เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

51 ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน / ก่อสร้างสนาม
กีฬาประจําตําบล

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน / ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําตําบล ต.จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

52 ปรับปรุงลานกีฬา/สนาม
กีฬาประจําหมู่บ้านและ
ตําบล

 - เพื�อให้ลานกีฬา/
สนามกีฬามีสภาพ
ใช้การได้

 - ปรับปรุงลานกีฬา/สนาม
กีฬาประจําหมู่บ้านและตําบล

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - มีการใช้ประโยชน์
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

45
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
53 สนับสนุนอุปกรณ์การออก

กําลังกายและกีฬา
 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการ ออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนอุปกรณ์การออก
กําลังกาย  และกีฬา ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 ครั�ง

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง

สํานักปลัด

54 อุดหนุนกิจกรรมกีฬาของ
ตําบล  อําเภอ และจังหวัด

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา

 - อุดหนุนกิจกรรมกีฬาของ
ตําบล อําเภอ  และจังหวัด ปี
ละ 1 โครงการ

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนสนใจ
สุขภาพ

สํานักปลัด

55 ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที� 9 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที� 9 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพ เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

56 จัดหาที�พักอาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดหาที�พักอาศัยแก่
ผู้ด้อยโอกาส 
ต.จรเข้เผือก

150,000  150,000  150,000  150,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

57 อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ไทรทอง โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสุภาพอนามัยดีขึ�น

 - ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกให้ประชาชน ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

58 อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
ท่าโป่ง โครงการชุมชนร่วม
ใจ ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบ
�

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้ประชาชน ต.
จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



59 อุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้าน
หนองหญ้าปล้องโครงการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงในกลุ่ม

  �

 - เพื�อให้ประชาชน
มีสุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ตรวจคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ
 30 ปีขึ�นไป

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

60 สนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาชีพครอบครัวที�ยากจน

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากจน
ให้มีความสามารถ 
มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - สนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาชีพครอบครัวที�ยากจน ต. 
จรเข้เผือก 
ปีละ 2 ครั�ง

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสฯ

46

ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

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

1 อุดหนุนจัดซื�ออุปกรณ์การ
เรียนแก่โรงเรียนในตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - อุดหนุนจัดซื�ออุปกรณ์การ
เรียนแก ่โรงเรียนในตําบล 11
 โรงเรียน

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอต่อ ความ
ต้องการ

สํานักปลัด

2 จัดหาวัสดุการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์และสื�อการ
เรียนที�เพียงพอ

 - จัดหาวัสดุการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต. จรเข้
เผือก 3 ศูนย์

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ
และความรู้มากขึ�น

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

3 จัดหาเครื�องแต่งกาย เครื�อง
เขียนและทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที�ยากจน

 - เพื�อช่วยเหลือ
นักเรียนที�ยากจนใน
ด้านการศึกษา

 - จัดหาเครื�องแต่งกาย 
เครื�องเขียนและทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที�ยากจนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 โรงเรียน

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - นักเรียนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อส่งเสริมให้
เด็กได้ดื�มนมเพื�อ
สุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน ต.
 จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  จั   

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา



5 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)แก่
โรงเรียนในตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ดื�มเพื�อสุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
แก่โรงเรียนในตําบล  11 
โรงเรียน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพ
ดีขึ�น

สํานักปลัด

6 จัดหาสื�อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - จัดหาสื�อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

7 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนภายในตําบล

 - เพื�อให้นักเรียน
ได้รับอาหารครบ  5 
 หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนภายในตําบล 11 
โรงเรียน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพ
ดีขึ�น

สํานักปลัด

8 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อให้เด็กมี
อาหารที�ครบ 
5 หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน ต. 
จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพที�ดี
ขึ�น

สํานักปลัด

9 ส่งเสริมการศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียน

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

 - ส่งเสริมการศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 โรงเรียน

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - นักเรียนรู้คุณค่า
ของเวลา

สํานักปลัด

47
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
10 อุดหนุนโครงการจัดงาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร

 - เพื�ออุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ�น

งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

สํานักปลัด

11 อุดหนุนโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร

 - เพื�ออุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

35,000    35,000    35,000    35,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ�น

 - ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

สํานักปลัด

12 อุดหนุนโครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกล

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระ
ประวัติสมเด็จพระ

 -อุดหนุนโครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ�น

 - หอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณ-
สังวรฯ

สํานักปลัด

13 โครงการสนับสนุนงานของ
อําเภอและจังหวัด เช่น 
งานวันแม่แห่งชาติ งานวัน
พ่อแห่งชาติ งานรดนํ�าดํา
หัว งานอื�น ๆ

 - เพื�อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุนงานของ
อําเภอ และจังหวัด  ปีละ 3 
ครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของ

� �

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



14 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  - เพื�อส่งเสริม
การศึกษาของ
ประชาชนในตําบล

 - ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้
และได้รับ
การศึกษามากขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ�นแก่เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล เช่น 
งานสงกรานต ์งานลอย
กระทง งานเข้าพรรษางาน

�  

 - เพื�อให้มีการสืบ
สานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ�น

 - สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ�นแก ่เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลปีละ 4 ครั�ง

400,000  400,000  400,000  400,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของ

� �

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

16 จัดซื�ออุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นให้แก่โรงเรียนเพื�อ
เสริมทักษะเด็ก

 - เพื�อเสริมทักษะ
ของนักเรียน

 - จัดซื�ออุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นให้แก่ รร. เพื�อเสริมทักษะ
เด็ก 11 โรงเรียน

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้มากขึ�น

 - นักเรียนมีสนาม
เด็กเล่นที�ปลอดภัย

สํานักปลัด

17 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การท่องเที�ยวสัปดาห์
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว

 - อุดหนุนโครงการจัดงาน
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ�น

 - งานสัปดาห์
สะพาน ฯ

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของนักเรียนภายใน ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เพื�อสุขภาพ  
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

 - นักเรียนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพเพิ�มขึ�น สํานักปลัด

19 การเข้าร่วมกิจกรรมอําเภอ 
จังหวัด เคลื�อนที�

 - เพื�อเข้าร่วม
กิจกรรมกับจังหวัด
อําเภอ

 - เพื�อบริการประชาชน 20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ�น

 - เกิดความร่วมมือ
กับอําเภอ,ท้องถิ�นที�
บริการประช่าชน

สํานักปลัด

48

ยุทธศาสตร์ที� 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

1 อนุรักษ์และบริหารจัดการ
แหล่งนํ�าของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่งนํ�า

 - อนุรักษ์และบริหารจัดการ
แหล่งนํ�าของหมู่บ้าน ปีละ 1 
ครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

2 ขุดและปรับปรุงบ่อขยะ หมู่
ที� 2

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในพื�นที�

 - ขุดและปรับปรุงบ่อขยะ 
หมู่ที� 2

400,000  400,000  400,000  400,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
ในพื�นที�หมู่ที� 2

3 อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

 - เพื�อปลูกจิตสํานึก
ของเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

 - อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม ต. จรเข้เผือก ปี
ละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

 - เยาวชนมีความรู้
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



4 ส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกและ
ทําลายป่าไม้

 - เพื�อให้มีการดูแล
และรักษา
ป่าไม้

 - ส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกและ
ทําลายป่าไม้ในตําบลปีละ 1 
�

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - การบุกรุกและ
ทําลายป่าไม้ลดลง

กองช่าง

5 ส่งเสริมงานอนุรักษ ์ดูแล
รักษาและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ตําบล

 - เพื�อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลรักษา

 - ส่งเสริมงานอนุรักษ ์ดูแล
รักษาและ ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติของตําบล
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - 
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีจํานวน เพิ�มขึ�น

กองช่าง

6 ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟ
ป่า

 - เพื�อมีมาตรการ
การป้องกันไฟป่า

 - ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟ
ป่าปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมีความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน

 - การเกิดไฟป่า
ลดลง

กองช่าง

7 จัดหาถังขยะประจําบ้าน
และถังขยะรวมของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
การจัดการด้านขยะ
อย่างถูกวิธี

 - จัดหาถังขยะประจําบ้าน
และถังขยะรวมของหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอย่าง
อย่างถูกวิธีและลด
ปัญหาขยะในตําบล

กองช่าง

8 จัดหาสถานที�ทิ�งขยะ  - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - จัดหาสถานที�ทิ�งขยะ 1 ครั�ง 100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
รวมของตําบล

กองช่าง

9 รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีใน
พื�นที�การเกษตร

 - เพื�อลดปัญหา
ด้านมลพิษ

 - รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีใน
พื�นที�การเกษตรปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนลดการ
ใช้สารเคมีใน
การเกษตร

กองช่าง

10 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ภายใน ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติภายใน ต.จรเข้
เผือก

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

49
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
11 ส่งเสริมโครงการคุ้มครอง

ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื�องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ

 - เพื�อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมใน
พื�นที�

 - ส่งเสริมการดูแลและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

12 กําจัดขยะมูลฝอย สิ�งปฏิกูล
 และนํ�าเสีย

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - กําจัดขยะมูลฝอย สิ�งปฏิกูล
 และนํ�าเสีย

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีวิธีการในการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�าเสีย

กองช่าง

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



13 ปรับภูมิทัศน ์บ้านหนองโสน
 หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน ์บ้านหนอง
โสน หมู่ที� 6
ตําบลจรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - บริเวณ หมู่ที� 6 
จรเข้เผือกมีความ
สวยงาม

กองช่าง

14 โครงการสํารวจที�ดิน
สาธารณะภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อตรวจสอบการ
บุกรุกที�สาธารณะใน
ตําบล

 - เพื�อป้องกันการบุกรุกในที�
สาธารณะการนําที�สาธารณะ
ไปใช้กับส่วนร่วมมากที�สุด

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนมีพื�นที�
สาธารณะที�แน่นอน

 - ได้ทราบจํานวน
พื�นที�สาธารณะและ
แนวเขตที�แน่นอน

กองช่าง

15 ปรับภูมิทัศน์ชุมชนและ
แหล่งท่องเที�ยว

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน์ชุมชนและ
แหล่งท่องเที�ยว

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ชุมชน/แหล่ง
ท่องเที�ยวมีความ
สวยงาม

กองช่าง

16 ปรับปรุงอาคาร สถานที� 
สิ�งแวดล้อมของสํานักงาน
ให้บริการตามแนวนโยบาย
การให้บริการประชาชน

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 -ปรับปรุงอาคาร สถานที� 
สิ�งแวดล้อมให้บริการตาม
แนวนโยบายการให้บริการ

300,000  300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
สํานักงานมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการมากขึ�น

กองช่าง

17 จัดหารถขยะประจํา อบต.  - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - เพื�อเก็บขยะจํานวน 12 
หมู่บ้าน

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนรู้จักวิธี
กําจัดขยะอย่างถูก
วิธี

 -มีรถจัดเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

กองสวัสฯ

18 ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
ตามหัวไร่ปลายนา ที�ว่าง
เปล่าและป่าเสื�อมโทรม

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
ตามหัวไร่ปลายนา  ที�ว่าง
เปล่า และป่าเสื�อมโทรม
ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

50

ยุทธศาสตร์ที� 6 การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที�ดี
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

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

1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อํานวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื�อจัดจ้าง

 -เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการ
จัดซื�อ จัดจ้าง

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อํานวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯแนวนโยบายฯ 
ปีละ 1 ครั�ง

40,000    40,000    40,000    40,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ศูนย์จัดซื�อจัดจ้า
งบรรลุวัตถุประสงค์

สํานักปลัด

เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง



2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

 - เพื�อส่งเสริมให้
เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ใน
เขตพื�นที� อบต.

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เกิดความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต

สํานักปลัด

3 ติดตามประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถิ�น

 - เพื�อการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อบต.

 - ติดตามประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถิ�นทุกโครงการ

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย

สํานักปลัด

4 พัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้
สํานักงาน อบต.

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของ
เครื�องมือ เครื�องใช้

 - พัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้
สํานักงานอบต. ทุกปี

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เครื�องมือ
เครื�องใช้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

5 จัดทําระบบข้อมูลเพื�อการ
วางแผนและการบริการ
ประชาชน

 - เพื�อให้มีข้อมูลที�
ถูกต้อง

 - จัดทําระบบข้อมูลเพื�อการ
วางแผนและการบริการ
ประชาชน ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000    10,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยํา
เพิ�มขึ�น  30 %

สํานักปลัด

6 ก่อสร้างที�ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 - ก่อสร้างที�ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก 
แห่งใหม่

####### ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีความ
พอใจในการบริการ
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

7 ประชาสัมพันธ์ระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ 
ส.อบต.  ผู้นําชุมชน 
ประชาชนและเยาวชน

 - เพื�อส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

 - ประชาสัมพันธ์ระบอบ
ประชาธิปไตย  แก ่ส.อบต.  
ผู้นําชุมชน  ประชาชนและ
เยาวชนภายในตําบล

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทุกคนมีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

8 จัดซื�อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 - เพื�อความสงบ
เรียบร้อยของตําบล

 - จัดซื�อรถยนต ์จํานวน 1 คัน 800,000  800,000  800,000  800,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

9 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน 
ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

10 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน  - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 150,000  150,000  150,000  150,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

51
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 (KPI) รับผิดชอ
11 จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  - เพื�อการรวบรวม

ข้อมูลของ 
ต. จรเข้เผือก

 - จัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ปีละ 1
 ครั�ง

40,000    40,000    40,000    40,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทราบข้อมูล
ประชากรในพื�นที�

สํานักปลัด

ที� แนวทาง / โครงการถุประสงค์ของโครง เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



12 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - ฝึกอบรมเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล แก ่ผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และผู้นําท้องถิ�น

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ�มขึ�น

 - คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และผู้นําท้อง ถิ�น 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิ

สํานักปลัด

13 แผนที�ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

 - เพื�อการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.

 - แผนที�ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เพื�อแประสิทธิ
ภาพการจัด

กองคลัง

14 อบต.เคลื�อนที�  - เพื�อการบริการ
ประชาชน

 - อบต.เคลื�อนที� ของ ต. 
จรเข้เผือก
ปีละ 12  แห่ง

50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา

กองคลัง

15 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี -
 โท สําหรับพนักงานและ
ลูกจ้างรวมถึงสมาชิก อบต.

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้

 - พนักงานและลูกจ้างรวมถึง
สมาชิก อบต.

500,000  500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เพื�อให้การ
ปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

16 จัดการเลือกตั�งผู้บริหาร
และสมาชิก อบต.

 - เพื�อสรรหาคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
อบต.

 - สมาชิกใน ตําบล จรเข้
เผือก ที�มีความรู้ความสามารถ

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ได้คณะผู้บริหาร
และสมาชิก อบต. 
ตรงตามที�ประชาชน

สํานักปลัด

17 อบรมการให้ความรู้
เกี�ยวกับหน้าที� อบต.  แก ่ 
ส.อบต.ผู้นําชุมชน
ประชาชน  และเยาวชนใน

 - เพื�อให้มีความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน อบต. 
อย่างถูกต้อง

 - ฝึกอบรมการให้ความรู้
เกี�ยวกับหน้าที� 
อบต. แก ่ส.อบต. ผู้นําชุมชน
 ประชาชน

100,000  100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - มีความรู้ความ
เข้าใจใน อบต.  
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

18 อบรมบุคลากรเพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 - อบรมบุคลากรเพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ

200,000  200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 จัดเวทีประชาคมของ
หมู่บ้านและตําบล

 - เพื�อให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

 - จัดเวทีประชาคมของ
หมู่บ้านและตําบล
 ปีละ 12 ครั�ง

30,000    30,000    30,000    30,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการนํา เสนอ
และแก้ไขปัญหา

สํานักปลัด

52



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ





น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ

ด

ด

ด



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ



น
อบ

ด

ด



ด

ด

ด

ด

ด

ด

น
อบ
ด

ด



ด

ด

ด

ด

ด

ด

ด

ด

น
อบ



ด

น
อบ



ด

ด

ด

ด

ด



น
อบ

ด

ด



น
อบ

ด

ด

ด



ด

ด

น
อบ
ด

ด

ด

ด

ด

ด

ด

ด



ด

ด

ด

น
อบ
ด

ด

ด



น
อบ

ด

ด

ด

ด



ด

ด

ด

ด

ด

น
อบ
ด

ด

ด

ด



ด

ด

ด

ด

ด

ด

น
อบ



น
อบ



น
อบ

ด



ด

ด

ด

ด

ด

ด

น
อบ
ด



ด

ด

ด

ด

ด

ด



 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายหนอง
บัวใหญ่ - เขา
สายพานเชื�อม
หมู่บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน  คสล. กว้าง 5
 เมตร ยาว 2,510 ม
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 1 สายท่า
เสด็จ
 - วังตะเคียน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
ม.ยาว 800 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง -
 ถนนลาดยางสาย
จรเข้เผือก - ท่าพุ 
หมู่ที� 2 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายทุ่งนา 
- หนองบัวน้อย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมูที� 1 สายริมนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 398 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,178,800 1,178,800 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา

งบประมาณ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ�น                                                                                                                                                                   
แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561  ถึง  2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเตี�ย  จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
2 สายข้างวัด
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

22
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
7 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 สายพระครู
เหมคุณาธาร

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 3,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 สายทุ่งนา -
บ้านนางจุ๋มจิ�ม  คํา
จันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 ซอยบ้าน
นางจุ๋มจิ�ม  คําจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

499,800  499,800  499,800    499,800    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 ซอยบ้าน
นางสอิ�ง ยืนยงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

162,700  162,700  162,700    162,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง หมู่ที� 2 สาย
บ้านนางสมพิศ 
เผือกผ่อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

12 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.3 
บ้านหนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 เมตร ยาว 425 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,300,000 1,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



13 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.3 
บริเวณทางเข้า
วัดถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 เมตร ยาว 280 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

850,000  850,000  850,000    850,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
14 ก่อสร้าง

ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
3 สายหนองแห้ง - 
หนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,900 ม. พร้อมไหล่
ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
หนองพวง - ถํ�าอ่าง
หิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 บ้านนาย
เหรียญ - นายเคลื�อน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,700 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 5,100,000 5,100,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า
หมู่ที� 3 เชื�อมถนน
หมู่ที� 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา
0.15ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



18 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า
หมู่ที� 3 ห้วยม่วง 
เชื�อมถนนหมู่ที� 7 
บ่อลูกรัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 3,000 ม.หนา
0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายฉลาด  ชุ่มชื�น -
 บ้านนายฮวย  
เหลืองทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายไมตร ี สืบยิ�ม - 
เข้าซอยทุ่งนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
21 ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายจี�ด  
พรหมสวสดิ� - บ้าน
นายนวล  เปรมปรีดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 บ้านนาย
ถาวร แจ้งกระจ่าง 
- นายป่วน  ชูชาติ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 800 ม.หนา 
0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,400,000 2,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 สายเกาะ
จันทร ์- บ้านนาย
แชร ์ 
โตแก้ว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



24 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายทางเข้า
หมู่บ้านเกาะจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 120 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

360,000  360,000  360,000    360,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 ซอยบ้านลํา
เภา - บ้านหนองแห้ง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 269 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

677,000  677,000  677,000    677,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านเถ้าแก่
เปี�ยก 
- บ้านนายเนี�ยว หมู่
�  

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายเสวย  มั�นศรี
จันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
28 ก่อสร้าง

ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายองอาจ  กลั�นขํา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. พร้อมไหล่
ทาง

 

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

29 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายเข้าหมู่
สุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม.ยาว 900 
ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,250,000 2,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายชาญ  สิงห์เมือง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

790,000  790,000  790,000    790,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



31 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายหนอง
แก - บ้านนายแป๊ะ 
 บุญตัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,375,000 3,375,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายท่า
มะไฟ
 บ้านยายเที�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 645 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,451,000 1,451,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายซอย
แสงจันทร ์- บ้าน
ท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,375,000 3,375,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

34 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายซอย
สุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4 
 ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

493,700  493,700  493,700    493,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
35 ก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ที� 4 ซอยแยก
ศาลาประชาคม - 
บ้านหนองกกแดง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4 
 ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,900  497,900  497,900    497,900    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายองค์ 
- หนองแก หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

37 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
4 สายโรงเรียนบ้าน
ท่ามะไฟ - เขา
สายพาน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณวัตถุประสงค์
ของโครงการ



38 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นทางไทรทอง
หมู่ที� 5 - หมู่ที� 9  
บ้านหนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,750,000 6,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

39 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นทางหนอง
กะเหรี�ยง หมู่ที� 9 - 
หมู่ที� 5 บ้านไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,750,000 6,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

40 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 5 สายวังปลา
 - ฝายเก็บนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 600 
ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,782,000 1,782,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

41 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.5 
สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม. ยาว 500 
ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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42 ปรับปรุงผิว

ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.5 
สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



43 ก่อสร้างทางลาด
ยาง บ้านหนองปืน
แตกเชื�อมระหว่าง
หมู่ที� 5,8,9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 8,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

44 ก่อสร้างทางลาด
ยาง หมู่ที� 5 สาย
บ้าน
สิงห์สองแคว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

45 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
และท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 5

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 5 ปี
ละครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 5 สายบ้าน
ไทรทอง - บ้าน
หนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 
 ม. ยาว 195 ม. หนา
 0.15 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

493,700  493,700  493,700    493,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้าน
นายจําลอง  ลือดัง -
 บ้านนายทองชุบ  
นกแก้ว - บ้านนาย
หาญ พิมพ์สุวรรณ 
หมู่ 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

48 ก่อสร้างถนน คสล.
สายอนามัย
บ้านไทรทอง - สวน
เกษตรราษฎร 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



49 ก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างบ้านนางชิต 
หวังเคียงธรรมเข้าไร่
เกษตรราษฎร หมู่ที�
 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นกร่าง หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 3,500,000 3,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวัดโป่งโก 
- ฝายนํ�า หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายจรัญ  
สุขสวัสดิ� - บ้านนาย
เจริญ  พวงแก้ว 
หมู่ที� 5 บ้านไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

53 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 บ้าน
นายบุญชู 
พรหมทัตน ์-  หมู่ที�
 3 
ด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,500 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

54 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 สายลานมัน  หมู่ที�
 6 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 7 ม. ยาว 1,200 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,780,000 3,780,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

55 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 สายบ้าน
นายรอนเชื�อมต่อ
บ้านหนองขุย 
หมู่ที� 3 ตําบลด่าน
มะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,850 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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56 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติก หมู่ที� 6 
หนองโสน - หมู่ที� 
10 หนองตาตุ้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 9,450,000 9,450,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 6 หนองโสน -
หมู่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว2,400 ม. 
พร้อมไหล่ทาง ข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,400,000 5,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

58 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
6 หนองโสน -
หนองตาจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว6,000
 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

59 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
6 หนองโสน - พุตา
เกตุ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
3,300 ม. พร้อมไหล่
ทาง 

 

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 6 สายบ้าน
นางแต้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 6 สายแท๊ง
ปะปา -บ้านพุตามั�น
 หมู่ที� 3 ต.ด่าน
มะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.  ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



62 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 สายบ้าน
หนองโสน -  หมู่ที� 
4 บ้านหนองแก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 5,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 สายแยก
ลานมัน  - บ้านนาย
เอี�ยม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,250,000 1,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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64 ก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบายนํ�าหมู่
 6สายบ้าน นายอ่อน
 - หมู่ที� 9 บ้านพุก
ร่าง (ตําบลด่าน
มะขามเตี�ย)

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่  
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก   ใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 ซอยบ้าน
นางทองเพียร ศรี
สวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,700  497,700  497,700    497,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

66 ยกระดับถนนลูกรัง 
สายทุ่งยาว - หนอง
มะค่า หมู่ที� 7 ต.
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ยกระดับถนนลูกรัง
 สายทุ่งยาว-หนอง
มะค่า หมู่ที� 7 ต.จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

67 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.7 
บ้านหนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,700,000 1,700,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - นาย
พร สมคิด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ

(งบ อบต./หน่วยงานอื�น)



69 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายบ้านหนอง
มะค่า - หมู่ที� 6 
บ้านทุ่งศาลา 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

70 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.7 
สายหนอง
ปลาหมอ - หนอง
หญ้าปล้อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,900,000 1,900,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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71 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7  สายทุ่งศาลา - 
หนองสําโรง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 2,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,400,000 5,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

72 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายหนองหญ้า
ปล้อง - ถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

73 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายสามหนอง - 
วัดเขามอเจริญธรรม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 10,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายหนอง
มะค่า - วัดหนอง
มะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,500,000 4,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



75 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - ร.ร.
บ้านหนองหญ้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6
 ม. ยาว 1,200 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,600,000 3,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สาย ร.ร.
หนองหญ้าปล้อง-
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 7
ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - นาย
เชิญ สุ่มสวย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายบ้าน
นายบรรจบ ชุ่มชื�น -
 วัดหนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6
 ม. ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,200  492,200  492,200    492,200    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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79 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนายผู้ใหญ่
สมนึก - หนองมะค่า
 หมู่ที� 7 
บ้านหนองหญ้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

80 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



81 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายใน
หมู่ที� 8 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที� 8 
กว้าง 6 ม. ยาว 
5,000 ม.

770,000  770,000  770,000    770,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

82 ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8  จํานวน 5 จุด

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ครัวรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

83 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
8 สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
กวาง - หมู่ที� 11 
บ้านสามหนอง 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,500 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,050,000 4,050,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านนาย
ธเนศ  พิมลชาติ  
จํานวน 2 เส้น

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.
 จํานวน 2 เส้น

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหัวไร่
พัฒนา - หมุ่ที� 11 
บ้านสามหนอง 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,250,000 3,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ



86 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 8 สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
กวาง 
- บ้านนายสนิท

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.  ยาว 3,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 8 ภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม. 
ยาว 1,000 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

88 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 9 ข้าม
ห้วยใกล้บ้านนางเม้า

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 9
จํานวน 1 จุด

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวาง - ไร่ผู้ว่าการ
เกษม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

496,400  496,400  496,400    496,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 สายบ้านหัว
ไร่พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,400  494,400  494,400    494,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

91 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ลาดยาง กว้าง 5 ม.
 ยาว 360 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,100,000 1,100,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

92 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 เมตร ยาว 590 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง



93 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง5 ม. ยาว 395 
ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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94 ปรับปรุงผิว

ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.  ยาว 520
 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
ไทรทองน้อย - 
บ้านผู้ใหญ่ปัญญา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,250,000 6,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

96 ถนนลาดยาง หมู่ที� 
9 ศาลาหมู่บ้าน
ผ่านบ้านนางเม้า 
อาจปักษา เชื�อมต่อ
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 35,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

97 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 9 สายหนอง
กระเหรี�ยง 
- หนองปืนแตก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,100 ม.  พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,670,000 3,670,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



99 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านนาย
อํานวย  สุขโสม - 
บ้านผู้ช่วยลือชัย  
เหลืองตระกูล

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ถนนลาดยาง หมู่ที� 

9 บ้านนายวิเชียร 
บูชา -บ้านหนองกระ
เหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
และท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 9 ปี
ละครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
นายประยูรณ ์บัวลํ�า
เลิศ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
นายโกมล ฉิมกล่อม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.9 บ้าน
เนินสวรรค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 430 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,300,000 1,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 สายบ้าน
ไทรทอง - บ้านนาย
สําองค์ ด้วงสวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,800  494,800  494,800    494,800    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,700  494,700  494,700    494,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที� 10
 สายหนองตาตุ้ม - 
ทุ่งยาว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ปรับปรุงผิว

ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที� 10
 สายทุ่ง
ยาว - หนองตาตุ้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 580 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
10 
สายหนองตาตุ้ม - 
หนองตาขาวเชื�อม 
ตําบลด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ยาว 3,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
10 
สายบ้านทุ่งยาว - 
บ้านหนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 6,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 ซอย 1

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า
กว้าง 5 ม. ยาว 600 
ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 ซอย 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
ยาว 1,600 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,600,000 3,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.10 
บ้านทุ่งสกุลทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
ยาว 530 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 สายบ้าน
นายบุญช่วย  
เหลี�ยมผา - ศาล
เจ้าพ่อเขียวชะอุ่ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
 ยาว 1,500 ม.  
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านหนอง
ตาขาว หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



## ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 10

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

750,000  750,000  750,000    750,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 10 ซอยบ้าน
นายกิจจา พรหม
ทัศย์ - บ้านนาง
อําพัน 
เกศูนย์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,400  497,400  497,400    497,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 10 ซอยบ้าน
นายสุชีพ อ่อนศิริ - 
บ้านนายไพบูลย ์
ยศส้ม (ซอย 1)

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,600  497,600  497,600    497,600    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
สามหลัง - นายรุ่ง  
มโนมัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง5 
ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นางสุนันท ์สุทธิ
ประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 150 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

375,000  375,000  375,000    375,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
11  สายบ้าน
นายกุ่ย - บ้านห้วย
ลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,860,000 4,860,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



## ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 11 สายโรงมัน
 - บ้านผู้ใหญ่
ประกอบ สุทธิ
ประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,750,000 2,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นายจํานงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,500 ม.
 หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นายจเร  ประดับสุข

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหมู่ที� 11 
สายบ้านสวนงิ�ว - 
ลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

ถนน คสล.กว้าง  5 
ม.ยาว 750 ม.หนา 
0.15ม. พร้อมไหล่
ทาง ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,300,000 2,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 ซอย 3 
ข้างลานมันต่อจาก
คอนกรีตเดิม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,300  491,300  491,300    491,300    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สาย
หมู่บ้านสามหลัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,100  491,100  491,100    491,100    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 12 สายภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังและท่อ
ระบายนํ�าภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมท่อ
ระบายนํ�าภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1-12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ถนนลาดยาง หมู่ที� 
12 สายนํ�าตกสาธิต 
- ห้วยลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 10,000
 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 12 สายบ้าน
หินสีพัฒนา - บ้าน
ตะเคียนงาม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง5 
ม. ยาว 200 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 12 สายบ้าน
เหมืองพัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4
 ม. ยาว 230 ม.
 หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,900  492,900  492,900    492,900    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา 
- บ้านเจดีย์ หมู่ 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที�
 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ไหล่ทาง
ถนนลาดยาง ข้างละ 
1 ม.
ยาว 1,000 ม. 
ภายในตําบลจรเข้

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา
 - บ้านทุ่งเจดีย์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
6 ม. ยาว 2,825 ม.
หนา 0.5 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ1 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ
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## ซ่อมแซม

ถนนลาดยางสาย
บ้านท่าโป่ง 
- บ้านลําเภา หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
6 ม. ยาว 5,233 ม.
 หนา 0.5 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ1 ม.

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ครัวเรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 10 จุด

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 6 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 8 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 8 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 10 จุด

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 20 จุด

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



## ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
บ้านนายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
บ้านนายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น

บริเวณบ้านนาย
เอื�อม 
ภายในหมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้
ปริมาณมากขึ�น และ
ทางนํ�าไหลมีความ
สะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 6

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีความสะดวก และ
รวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
ภายใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 แห่งหมู่ที� 1 - 12

650,000  650,000  650,000    650,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 5

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 5
จํานวน 3 จุด

900,000  900,000  900,000    900,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวางสายบ้านหัวไร่
พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

284,547  284,547  284,547    284,547    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 12
จํานวน 2 จุด

600,000  600,000  600,000    600,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## เจาะบ่อบาดาล
พร้อมถังประปา หมู่
ที� 4 กลุ่มบ้านนาย
แมน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

เจาะบ่อบาดาลพร้อม
ถังประปา หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

900,000  900,000  900,000    900,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



## จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าประปาเพื�อ
อุปโภค บริโภค หมู่
ที� 5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�า หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อส่ง
นํ�าประปาบ้านวัง
ปลา 
หมู่ที� 5 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดวางท่อประปา 
พร้อมอุปกรณ ์
ระยะทาง
9,500 เมตร

610,000  610,000  610,000    610,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า 
 และขุดลอกลําห้วย
 หมู่ที� 2 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
และขุดลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

42
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า 

 และขุดลอกลําห้วย
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
และขุดลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อระบาย
นํ�าภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อระบายนํ�าที�
ท่วมขังบริเวณผิว 
จราจร

 - ก่อสร้างท่อระบาย
นํ�า ภายใน ต. จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างประตูเปิด -
 ปิด นํ�า หมู่ที� 1

 - เพื�อแก้ไขปัญหา
ในการส่งนํ�า

 - ก่อสร้างประตูเปิด -
 ปิดคลองส่งนํ�าหมู่ที� 
1 จํานวน 1 จุด  - 
หนองบัวน้อย

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนที�ซื�อ
นํ�าใช้  ได้รับ
ปริมาณนํ�าเต็ม
จํานวน

กองช่าง

## จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าภายในตําบล
จรเข้เผือกหมู่ที� 1 - 
12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



## ขุดคลองไส้ไก่ หมู่ที�
 2

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดคลองไส้ไก่ 1 
สาย ระยะทาง3 กม. 
บ้านนายลอง - บ้าน
นายเมือง

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายคลองส่งนํ�า 
หมู่ที� 3

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายคลองส่งนํ�า 
หมู่ที� 3 จํานวน 2 จุด
- ลําเภา , - จรเข้
เผือก 1

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�าภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 
1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ####### ####### ######## ######## - กองช่าง
-

## ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที�
 2 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
อาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที� 2 
ต.จรเข้เผือก ขนาด 
กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.

401,000  401,000  401,000    401,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า 
ภายในตําบลจรเข้
เผือกหมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
 ภายใน ต.จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง
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## ก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง(กรมทรัพยากรนํ�า)

ระบบท่อส่งนํ�าของ
กรมชลประทาน 
(นํ�าจากอ่างเก็บนํ�า

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอและ

 - ขยายท่อส่งนํ�าจาก
อ่างเก็บนํ�า หมู่ที� 9 
ไปหมู่ที� 

งบประมาณ



## ก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่มาก
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่
มากภายใน ต. จรเข้
เผือก

####### ####### 9,200,000 9,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายใน ต. จรเข้เผือก
 ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกลําห้วย / 
คลอง / สระนํ�า/ 
ฝายกักเก็บนํ�าและ
อ่างเก็บนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกลําห้วย/
คลอง/สระนํ�า/ฝายกัก
เก็บนํ�าและอ่างเก็บ
นํ�าภายใน ต. จรเข้
เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง หมู่ที� 1 -
 12

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งนํ�า
ใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดสระนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�าภายใน ต.
 จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
บ้านห้วยพุหวาย
พร้อมท่อส่งนํ�า หมู่
ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
หมู่ที� 5,6,7,8,9,10 
 มีนํ�าอุปโภค - 
บริโภคและการเกษตร

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 5 
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 -ประชาชนหมู่ที�
5,6,7,8,9,10มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายแม้ว
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายแม้ว
ภายใน ต.จรเข้เผือก  
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง
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##  ซ่อมแซมสถานีสูบ

นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน
 ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

 - ซ่อมแซมสถานีสูบ
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 8,000,000 8,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 12

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างถังเก็บนํ�า /
 แท๊งก์นํ�า / ถังเชม
เปญ
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บนํ�า
ภายใน ต. จรเข้เผือก
 หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันนํ�ากัด
เซาะตลิ�งภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที�  1 , 2 , 3 , 4

 - เพื�อป้องกันนํ�ากัด
เซาะตลิ�ง

 - ก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันนํ�ากัด
เซาะ
ตลิ�ง ภายใน ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 แห่ง 
หมู่ที� 1 , 2 , 3 , 4

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ตลิ�งมีความ
แข็งแรงและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยม่วง หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยม่วง หมู่ที� 3

####### ####### 2,673,000 2,673,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 80 - 
100 คน

 - เพื�อให้เด็กๆในเขต 
อบต.จรเข้เผือก มี
สถานที�เรียนที�ได้
มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 
80-100 คน

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -เด็กมีสถานที�
เรียนที�ได้มาตรฐาน
 สะอาด และ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งนํ�า ฝายกั�น
นํ�า และอ่างเก็บนํ�า
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งนํ�า ฝายกั�นนํ�า
และอ่างเก็บนํ�าภายใน
 ต. จรเข้เผือก

600,000  600,000  600,000    600,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในตําบลจรเข้
เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ใน 
ต. จรเข้เผือก มี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ปรับปรุงซ่อมแซม

ปัญหาไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะที�
ชํารุดให้ใช้งานได้ดี

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายใน
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## แก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ตกภายใน ต.
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 -เพื�อปรับปรุงไฟฟ้า
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก ให้ใช้
งานได้ดี

 - แก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ตกภายใน ต. จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดเวลา

กองช่าง

## ก่อสร้างลานกีฬา 
ภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา 
ภายในตําบลจรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เพื�อให้
ประชาชนมีสถานที�
ออกกําลังกาย

กองช่าง

## ฝึกอบรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ�า

  - เพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และวิธีการใช้
นํ�าอย่างประหยัด
และถูกวิธี

 - อบรมให้ความรู้ใน
การใช้นํ�าอย่าง
ประหยัดและถูกวิธี
กับประชาชนใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีการ
ใช้นํ�าถูกวิธีและ
ประหยัด

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณวัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที� โครงการ / 
กิจกรรม



##  เร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิ�ใน
ที�ดินทํากินให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
มีที�ดินเป็น
ของตนเอง

 - ประชาชนมีที�ดินที�มี
เอกสารสิทธิ�เพิ�มขึ�น

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
เอกสารสิทธิ�
ถูกต้องเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

## ให้ความรู้ในการ
พัฒนาและฟื�นฟู
คุณภาพของดิน
และการใช้ที�ดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

 - เพื�อให้คุณภาพ
ของดินดีขึ�นและ 
ปลูกพืชได้ผลดี

 - ให้ความรู้ในการ
พัฒนาและฟื�นฟู
คุณภาพ
ของดินแก่ประชาชน
ใน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ดินได้รับการ
ปรับปรุงผลิต
ผลผลิตได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

## ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที� 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 
จํานวน 3 จุด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 
4 เมตร 
ยาว 4,900 ม.

88,500    88,500    88,500      88,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ 
จํานวน 5 จุด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 
5 เมตร 
ยาว 1,100 ม.

161,600  161,600  161,600    161,600    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น 

ภายในหมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 5

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างแท๊งก์
นํ�าประปาขนาดใหญ่
 หมู่ที� 2 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 -ก่อสร้างแท๊งก์
นํ�าประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ที� 2
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 4,000,000 4,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 -ประชาชนมีนํ�าไว้
ใช้อุปโภค บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อส่ง
นํ�าหนองบัวน้อย 
หมู่ที� 1 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - วางท่อส่งนํ�าหนอง
บัวน้อย หมู่ที� 1 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

งบประมาณเปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์
ของโครงการที� โครงการ / 

กิจกรรม
ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ขยายเขตวางท่อ
ระบายนํ�าจากทุ่งนา
หนองบัวน้อยลง
แม่นํ�าแควน้อย หมู่ที�
 1 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว

 - วางท่อระบายนํ�า
จากทุ่งนาหนองบัว
น้อย
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
 ยาว 1,000 ม.
พร้อมบ่อพัก

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหา
นํ�าท่วมขัง

กองช่าง

## ขุดลอกสระนํ�า
บริเวณศาลาหมู่บ้าน
หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกสระนํ�า
บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก จํานวน 
3 ไร่

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกสระหลวง
บ้านนายผัดเล็ก 
ทองแดง และบ้าน
นางเยี�ยม ผมนิล 
หมู่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอก สระหลวง
หมู่บ้าน หมู่ที� 9 
ต.จรเข้เผือก จํานวน 
3 ไร่

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกคลองหน้า
ฝายนํ�าล้นบริเวณ
ท้าย
ไร่นายเฉลิม 
เหลืองตระกูล หมู่ที�
  

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองหน้า
ฝายนํ�าล้นบริเวณ 
หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างถังเก็บ
นํ�าฝน  หมู่ที� 9 ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บ
นํ�าฝน จํานวน 1 จุด

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 9

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ที� 9 จํานวน 1 จุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



## ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปา หมู่ที� 8 
 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปาหมู่บ้าน
ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

60,000    60,000    60,000      60,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�า
ภายในหมู่ 8 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า 
กว้าง 20 เมตร ยาว 
300 ม.
หมู่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น 
ภายในหมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ที� 12 จํานวน 1 จุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 7  
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 6

70,000    70,000    70,000      70,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�า
ภายในหมู1- 12  ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า 
กว้าง 20 เมตร ยาว 
10 กม. หมู่ที� 1 - 12 
ต.จรเข้เผือก พร้อม
ก่อสร้างฝาย

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน หมู่ที� 
7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง



## ก่อสร้างแท๊งก์นํ�า
แบบคอนกรีต (บน
เขาสายพาน) ม.3 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างแท๊งก์นํ�า
แบบคอนกรีต (บน
เขาสายพาน) ม.3 ต.
จรเข้เผือก

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายกันนํ�า 
ม.8 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายกันนํ�า
 หมู่ที� 8

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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## ก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 1-12 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 
1-12

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ซ่อมแซมประปา 
หมู่ที� 6 บ้านหนอง
โสน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
 และทั�วถึง

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

24,500    24,500    24,500      24,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที�
 2 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที� 2  ต.
จรเข้เผือก

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง

## ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
ม.1 -  ม.12

เพื�อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 - ก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการได้รับข่าวสาร

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 2

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชนหมู่ที� 2 
จํานวน 3 จุด 
(3 ตัว 4 ตู้/จุด)

100,000  100,000  100,000    100,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 5

100,000  100,000  100,000    100,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม



## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 1,12
 ปีละ 1 แห่ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยลําขลุง ม.4 
บ้านท่ามะไฟ - ม.6
 ต.ด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยลําขลุง  
ระยะทาง 100 เมตร

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ   หมู่ที� 
1,2,3,10,11 
ต. จรเข้เผือก - ม.5
 ต.กลอนโด

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน  มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ
 -ม.6 ต.ด่านมะขาม
เตี�ย 
จํานวน 10 จุด

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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## ขยายเขตท่อเมน

ประปา หมู่ที� 12 
สายบ้านเหมือง
พัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ

วางท่อPVC 
ระยะทาง 850 เมตร

107,500  107,500  107,500    107,500    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวทุก
หมู่บ้าน หมู่ที� 1 -  
หมู่ที� 12

เพื�อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตท่อเมนน
ส่งนํ�าประปา ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ
 และทั�วถึง

 - ขยายท่อเมนส่ง
นํ�าประปา ภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

##  ติดตั�งเครื�องหมาย
บังคับจราจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

 - ติดตั�งเครื�องหมาย
บังคับจราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



##  ปรับปรุง
เครื�องหมายบังคับ
จาจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อปรับปรุงป้าย
ที�ชํารุด

 - ปรับปรุง
เครื�องหมายบังคับ
จราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ม.4 
บ้านท่ามะไฟ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

 - ลานเอนกประสงค์ 
1 ไ/ร่

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 1 -12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว/
เสียงตามสายที�ชํารุด

 - เพื�อให้หอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสาย
ใช้การได้

 -ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว/เสียง
 ตามสาย ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ / 
ศาลาประชาคม
ของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน ์จาก
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน
 ในตําบล

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง
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## ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเอนกประสงค์
 / ศาลาประชาคม
ของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จาก 
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน
 ภายในตําบล

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
 สายบ้านนายสาย
ชล 
เหลืองตระกูล – 
บ้านนายปัญญา  
กลั�นขํา หมู่ที� 9

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ



## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายหมู่ที� 5 บ้าน
ไทรทอง – 
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กะเหรี�ยง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หนองกกแดง– 
หนองตาตุ้ม หมู่ที� 
10

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  0.5
เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื�อมต่อระหว่าง
สายหมู่ที� 5 บ้าน
ไทรทอง – หมู่ที� 8 
บ้านหนองกวาง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายหนองตา
ตุ้ม– หนองโสน หมู่ที� 6

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ  0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง
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## โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที� 11
 ซอย 2 เชื�อมซอย 3

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
บ้านหินสีพัฒนา 
หมู่ที� 12

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 
สายบ้านนางพร
เพ็ญ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2
สายหลังป้อมตํารวจ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 12 
สายบ้านนายพีท – 
บ้านนายมนตรี

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านสายบ้านนาย
พีท – บ้านนายมนตรี

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�12 
สายบ้านหินสีพัฒนา
 –บ้านพุม่วง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านสายบ้านหิน
สีพัฒนา –บ้านพุม่วง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง



52
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 1 บ้านท่า
เสด็จ

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 1 บ้าน
ท่าเสด็จ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 บ้านจรเข้
เผือก

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2บ้าน
จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 สายหนอง
พวง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 สาย
หนองพวง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 สายหลัง
บ้านนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 สาย
หลังบ้านนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3 บ้านท่าโป่ง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 บ้าน
ท่าโป่ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3สายหน้าวัด
จรเข้เผือก –แยกถํ�า
อ่างหิน

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3สาย
หน้าวัดจรเข้เผือก –
แยกถํ�าอ่างหิน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3 สายริมนํ�า

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 สาย
ริมนํ�า

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3สายหนอง
แจง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3สาย
หนองแจง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 4 บ้านท่า
มะไฟ

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 4 บ้าน
ท่ามะไฟ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 5บ้านไทรทอง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 5บ้าน
ไทรทอง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 6 บ้านหนอง
โสน

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 6 บ้าน
หนองโสน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 7บ้านหนอง
หญ้าปล้อง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 7บ้าน
หนองหญ้าปล้อง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวาง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 8บ้าน
หนองกวาง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 9บ้านเนิน
สวรรค์

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 9บ้าน
เนินสวรรค์

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 10 บ้านทุ่ง
ทองพัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 11บ้านสวน
งิ�วพัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 11
บ้านสวนงิ�วพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 12 บ้านหินสี
พัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 12
บ้านหินสีพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนทางหลวงสาย 
3025 จากสะพาน
ลําทราย –สะพาน
ลําเภา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนทาง
หลวงสาย 3025 
จากสะพานลําทราย
 –สะพานลําเภา

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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## ปรับปรุงปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 3 บ้านท่าโป่ง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 3 บ้านท่าโป่ง

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�5 บ้าน
ไทรทอง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�5 บ้าน
ไทรทอง

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ขยายเขตท่อประปา 
เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
จ่ายนํ�าประปา หมู่ที�
 5บ้านไทรทอง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 5บ้าน
ไทรทอง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## ขยายเขตท่อประปา
บริเวณบ้านท่า
มะไฟหมู่ที�4 บ้าน
ท่ามะไฟ

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�4 บ้าน
ท่ามะไฟ

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## ขยายเขตท่อประปา 
เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
จ่ายนํ�าประปา หมู่ที�
 10บ้านทุ่งทอง
พัฒนา

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 10
บ้านทุ่งทองพัฒนา

110,000  110,000  110,000    110,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## วางท่อ คสล.ขนาด
 0.60

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

วางท่อ คสล. ขนาด
0.60 เมตรหมู่ที�4 
บ้านท่ามะไฟ

185,000  185,000  185,000    185,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณทางแยก
ต่างๆภายในตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้บริเวณ
ถนนที�มีทางแยกมี
แสงสว่างในเวลา
กลางคืน

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณทาง
แยกต่างๆภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�าเส้น 
บ้านยายตุ้ยหลวง
ทัพ หมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�าเส้น บ้านยาย
ตุ้ย หลวงทัพ หมู่ที� 4
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง
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ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์

ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า (เส้น
บ้านนายนา หลวง
ภักดี) หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า (เส้นบ้านนาย
นา หลวงภักดี) หมู่ที�
 4 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 500,000  500,000  500,000   - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดย
ยกระดับระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที� 5 
เชื�อมหมู่ 8 และหมู ่
9 ระยะทางประมาณ
 8 กิโลเมตร ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดย
ยกระดับระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที� 5 
เชื�อมหมู่ 8 และหมู ่9
 ระยะทางประมาณ 8
 กิโลเมตร

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
คลองส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรพร้อม
วางท่อระบาย
นํ�าหน้า อบต. - 
บ้านนายถาวร หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อแก้ไขปัญหา
ในการส่งนํ�า

 - ปรับปรุงคลองส่งนํ�า
เพื�อการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายนํ�า หมู่
ที� 3  ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
นํ�าใช้เพื�อ
การเกษตร

 - ประชาชนที�ซื�อ
นํ�าใช้  ได้รับ
ปริมาณนํ�าเต็ม
จํานวน

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหนองบัว
 หมู่ที� 1 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหนองบัว หมู่ที�1 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
นํ�าใช้เพื�อ
การเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหนอง
บัวน้อย หมู่ที� 1 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหนองบัวน้อย 
ระยะทางประมาณ 2
 กิโลเมตร  หมู่ที�1 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
นํ�าใช้เพื�อ
การเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหลัง
โรงเรียนบ้านท่า
เสด็จ หมู่ที� 1 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหลังโรงเรียน
บ้านท่าเสด็จ หมู่ที�1
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด



## โครงการขยายท่อ
ส่งนํ�าเพื�อการเกษตร
 จากหนองแก ถึง
บ้านนางแต๋วหมู่ที� 4
 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายท่อส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตร จาก
หนองแก ถึงบ้านนาง
แต๋วหมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

57
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการขยายท่อ

ส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรจากบ้าน
นายหวัง ถึง หนอง
กกแดง หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 
และทั�วถึง

ขยายท่อส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรจากบ้าน
นายหวัง ถึง หนอง
กกแดง หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 600,000  600,000  600,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการจัดซื�อ
เครื�องกรองนํ�า
สําหรับระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าสะอาด ปลอดภัย
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าสําหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 
3 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�า
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
สําหรับอุปโภค 
บริโภค สะอาด 
ปลอดภัย

สํานักปลัด

## โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ที� 7 พร้อม
ติดตั�งแผงโซลาเซล

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอและ
ทั�วถึง

 - ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที�
 7 พร้อมติดตั�งแผง
โซลาเซล

-  - 500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายชูศักดิ� - 
วัดหนองมะค่า หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน คสล.
 สายบ้านนายชูศักดิ� -
 วัดหนองมะค่า หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง - ศาลา
ประชาคม หมู่ที�   7
 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน คสล.
 สายโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง - 
ศาลาประชาคม หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก เส้น
บ้านนางเสียน - 
บ้านนายเชิญ รุ่มรวย
 หมู่ที� 7

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 เส้นบ้านนางเสียน - 
บ้านนายเชิญ หมู่ที� 7

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก เส้น
บ้านเจ๊ดา - บ้าน
นายนิพน พักเสียงดี
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 เส้นบ้านนางเสียน - 
บ้านนายเชิญ หมู่ที� 7
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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## โครงการปรับปรุง

และซ่อมแซมถนน
หินคลุก เส้น
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง - ศาลา
ประชาคม หมู่ที� 7
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 เส้นโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง - 
ศาลาประชาคม หมู่ที�
 7ตําบลจรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ�ง)  หมู่ที� 7 
จํานวน 10 จุด

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 7 จํานวน 10 จุด

-  - 100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา



## โครงการขยายเขต
ท่อส่งนํ�าประปา 
เส้นวัดหนองมะค่า -
 บ้านนางลําพึง 
ปานคํา หมู่ที� 7 ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 7

-  - 320,000  320,000  320,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เส้นบ้าน
 ส.จ.นาราย - บ้าน
นางลูกคิด หมู่ที� 7
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เส้นบ้าน ส.จ.นาราย
 - บ้านนางลูกคิด หมู่
ที� 7ตําบลจรเข้เผือก

-  - 150,000  150,000  150,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เส้น
ศาลาประชาคม - 
บ้านเจ๊ดา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เส้นศาลาประชาคม -
 บ้านเจ๊ดา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการวางท่อ
ระบายนํ�าหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 หมู่ที� 10 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อแก้ไขและ
ป้องกันปัญหานํ�า
ท่วมขัง

 -วางท่อระบาย
นํ�าหน้าโรงเรียนบ้าน
ทุ่งยาว หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 150,000  150,000  150,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน
ปลอดภัยจาก
ปัญหานํ�าท่วมขัง

 - ไม่เกิดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านหนองโสน
 - หนองตาตุ้ม

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ระยะทาง 3,500
 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านหนองตา
ตุ้ม - บ้านหนองพวง

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ระยะทาง 800 
ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านทุ่งยาว - 
บ้านหนองมะค่า

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ยาว 5,000 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ผิวถนนลาดยาง  
สายหนองตาตุ้ม - 
หนองตาขาว หมู่ที� 
10 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

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

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 10 ไร ่ 
จํานวน 2 แห่ง ใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 
10 ไร ่ จํานวน 2 แห่ง
 ในพื�นที�หมู่ที� 10

-  - 500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 5 ไร ่ จํานวน
 3 แห่ง ในพื�นที�หมู่
ที� 10ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 5
 ไร ่ จํานวน 3 แห่ง 
ในพื�นที�หมู่ที� 10

-  - 450,000  450,000  450,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 2 - 3 ไร ่5 
แห่ง ในพื�นที�หมู่ที� 
10ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 2
 - 3 ไร ่5 แห่ง ใน
พื�นที�หมู่ที� 10

-  - 650,000  650,000  650,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลภายใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 3 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในพื�นที�หมู่ที� 10
 จํานวน 3 แห่ง

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาและหอ
ถัง ในเขตพื�นที�หมู่ที�
 10 จํานวน 3 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาและหอถัง ใน
เขตพื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 3 แห่ง

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
หอถังแชมเปญ
พร้อมระบบประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 5 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างหอถังแชม
เปญพร้อมระบบ
ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื�นที�
หมู่ที� 10 จํานวน 5 
แห่ง

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า ใน
พื�นที�หมู่ที� 10

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า ในพื�นที�หมู่ที� 
10

-  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

60
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการติดตั�ง

ไฟฟ้าแสงสว่าง
หน้าโรงเรียนบ้าน
ทุ่งยาว หมู่ที� 10

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่างหน้าโรงเรียน
บ้านทุ่งยาว หมู่ที� 10

-  - 100,000  100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการขยาย
ถนนลาดยาง
บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 หมู่ที� 10 มีเกาะ
กลาง พร้อมติดตั�ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง

 - เพื�อให้ประชาชน
ใน ต. จรเข้เผือก มี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป - มาและมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคมใน
ช่วงเวลากลางคืน

 -ขยายถนนลาดยาง
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านทุ่งยาว หมู่ที� 10 
ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 20 เมตร มี
เกาะกลาง พร้อม
ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลูกรัง
อัดบดแน่น พร้อม
วางท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจรไป
 - มา

 - ปรับปรุงยกระดับ
ถนนลูกรังอัดบดแน่น
 กว้าง 8 ม. ระยะทาง
 3,000 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายนํ�า

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ฝายบ้านนายเบื�อย -
 บ้านนายมานพหมู่ที�
 5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดลอกฝายบ้าน
นายเบื�อย - บ้านนาย
มานพหมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสาย
หลังวัดเขามอเจริญ
ธรรม หมู่ที� 11 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจรไป
 - มา

 -  เพื�อลดอุบัติเหตุ 
และการเกิดเหตุ
อาชญากรรมในพื�นที�

-  - 500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 3-5 ไร ่ใน
พื�นที�หมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 
3-5 ไร ่ ในพื�นที�หมู่ที�
 4 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝายหมู่บ้านวังปลา 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝาย
หมู่บ้านวังปลา หมู่ที� 
5 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

ประชาชนมีแหล่ง
นํ�าสําหรับอุปโภค
และเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝาย 10 (บ้านไร่
ไทรทอง)  หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ขุดลอกฝาย 10 
(บ้านไร่ไทรทอง)  
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

61
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการขุดลอก

ฝายหลังวัดไทรทอง
  หมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝายหลัง
วัดไทรทอง  หมู่ที� 5 
ตําบล จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝายบ้านนาย
สมพงษ ์ สินเจริญ 
หมู่ที� 5 ตําบล จรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝายบ้าน
นายสมพงษ ์ สิน
เจริญ หมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณและที�มา ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ฝายซอย  หุบพระ 
หมู่ที� 5 ตําบล        
 จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายซอย   
      หุบพระ หมู่ที� 5 
ตําบล      จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
บุญช่วย  สดใสหมู่ที�
 1 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญช่วย 
 สดใสหมู่ที� 1 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสถาบัน
เพาะกล้าคุณธรรม -
 บ้านนายประมวล  
ประกอบแสง  หมู่ที�
 1 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสถาบันเพาะกล้า
คุณธรรม - บ้านนาย
ประมวล  ประกอบ
แสง  หมู่ที� 1 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
เชษฐ์  สาหร่าย 
หมู่ที� 2ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเชษฐ์  
สาหร่าย หมู่ที� 2
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตโดย
การขยายผิวจราจร
สายบ้านท่าโป่ง 
(ซอย รพ.สต.บ้าน
ท่าโป่ง) หมู่ที� 3 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงถนนสาย
ท่าโป่ง (ซอย รพ.
สต.บ้านท่าโป่ง) หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

62
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกท์
คอนกรีตสายทุ่ง
ศาลา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก
เชื�อมหมู่ที� 6 ตําบล
บ้านเก่า

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก - หมู่ที� 6 
ตําบลบ้านเก่า

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตโดย
การขยายผิวจราจร
สายหนองกะเหรี�ยง
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงถนนสาย
หนองกะเหรี�ยง หมู่ที�
 9 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที�8 
เชื�อมต่อหมู่ที� 9 
และหมู่ที� 5 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ที�8 เชื�อมต่อหมู่ที�
 9 และหมู่ที� 5 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
สมศักดิ�  รอดภัย - 
บ้านนายสมชาย  
บัญชา หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมศักดิ� 
 รอดภัย - บ้านนาย
สมชาย  บัญชา หมู่ที�
 10 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ติ�ว  หมู่ที� 11 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางติ�ว  หมู่ที� 11
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง



## โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีต
เป็นถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองกะเหรี�ยง 
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเป็นถนน
แอสฟัลท์ ติกคอนก
รีต สายบ้านหนอง
กะเหรี�ยง  หมู่ที� 9 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ฝายนํ�าล้นบริเวณ
บ้านนายอมร หมู่ที� 
5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
บริเวณบ้านนายอมร 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

63
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการก่อสร้าง

ฝายนํ�าล้นบริเวณ
หัวไร่บ้านนาย
ไพฑูรย ์แซ่ลี� หมู่ที� 
11 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
บริเวณหัวไร่บ้านนาย
ไพฑูรย ์แซ่ลี� หมู่ที� 
11 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ฝายนํ�าล้นระหว่าง
หมู่ที� 3 หมู่ที� 7 
และหมู่ที� 10 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ระหว่างหมู่ที� 3 หมู่ที�
 7 ปละหมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการซ่อมแซม
ฝายนํ�าล้นบ้านนาย
เสียม โตเอี�ยม หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ซ่อมแซมฝายนํ�า
ล้นบ้านนายเสียม โต
เอี�ยม หมู่ที� 3 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา



## โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตั�งหอถัง
แชมเปญ หมู่ที� 9 
ตําบล จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างหอถังแชม
เปญพร้อมระบบ
ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื�นที�
หมู่ที� 10 จํานวน 5 
แห่ง

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองโสน - พุตา
เกตุ  หมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง3,200 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ทองเพียร  หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง150 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
ศาลาประชาคม - 
บ้านนายเล็ก ป.
สุวรรณ หมู่ที� 6 

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 500 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางสาย
หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองโสน - บ้าน
นายบุญมี  อินแก้ว 
 หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหน้าโรงเรียน
บ้านหนองโสน - 
บ้านนายบุญมี  อิน
แก้ว  หมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ค้าง - บ้าน
หนองขุยหมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,800 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�  6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�  6 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่
ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้าส่อง
สว่างหมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
แดง - บ้านนางสาง
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 300 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
บุญชู - พุตามั�น หมู่
ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 500 ม.

-  - ####### ####### #######  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 ส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูป
สินค้าการเกษตร

 - เพื�อให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในตําบล
มีรายได้เพิ�มขึ�น

 - ส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูปสินค้า
การเกษตรภายใน ต.
 จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีการ
พัฒนาการผลิตและ
  แปรรูปสินค้า
การเกษตรเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 ส่งเสริมสินค้าหนึ�ง
ตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์

 - เพื�อให้ตําบลมี
สินค้าหนึ�งตําบล
หนึ�งผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้แก่ประชาชน

 - ส่งเสริมสินค้าหนึ�ง
ตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์
ภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ตําบลมีสินค้า
หนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

3 อบรมและฟื�นฟู
อาชีพให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
อาชีพให้สามารถ
สร้างรายได้แก่
ครอบครัวได้

 - อบรมและฟื�นฟู
อาชีพให้แก่
ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนได้มี
อาชีพที�สามารถ
เลี�ยงตัวเองได้

สํานักปลัด

4 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยว

 - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีสภาพที�ดี

 - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยวภายใน ต.
จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีผู้เข้าท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�นประชาชนมี
รายได้เพิ�มขึ�น

กองช่าง

5 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล

 - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล
เป็นที�รู้จักโดยทั�วไป

 - ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล 
ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีนักท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

6 สนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร

 - เพื�อช่วยเหลือ
ด้านพันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว์ แก่เกษตรกร

 - สนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร ใน ต. จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนพันธุ์
พืช/พันธุ์สัตว์ 
รายได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

7 จัดตั�งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
(หมู่บ้านละ 
100,000 บาท)

 - เพื�อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

 - จัดตั�งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
(หมู่บ้านละ 100,000
 บาท) ปีละ 1 หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - มีการรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



8 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ

 - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ 
แทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้
เกษตรกรใน 
ต. จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
9 จัดให้มีการบริการ
ทางวิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
ร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ�มขึ�น

 - บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีการ
เกษตร ให้เกษตรกร 
ต. จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
 การเกษตรเพิ�ม
มากขึ�น

สํานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

 - เพื�อส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

 - ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวงานสะพาน
ข้ามแม่นํ�าแคว ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - ประชาชน
ท่องเที�ยวภายใน  
 ประเทศเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

11 ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค พืชที�
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย  (พืช
ปลอดภัย) ให้
เกษตรกร ต. จรเข้
เผือก  
ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค
 และจําหน่าย

สํานักปลัด

12 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพเพื�อ
การผลิตของ
ประชาชน

 - เพื�อให้มีอํานาจ
ต่อรองราคา
และมีอํานาจในการ
จําหน่าย
สินค้าเพิ�มขึ�น

 - ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพเพื�อ
การผลิต
ของประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ  1 
�

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - สามารถขาย
สินค้าได้ในราคาที�
 สูงขึ�นและมีตลาด
รองรับที�แน่นอน

สํานักปลัด

13 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและให้
ความรู้ด้านการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้าน
การเกษตร เพิ�มขึ�น

 -อบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้ด้าน
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ 1
 - 12 
ต.จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
การเกษตรเพิ�ม
มากขึ�น

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณวัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



14 ส่งเสริมการเลี�ยง
สัตว์/การเพาะเลี�ยง
สัตว์นํ�าให้แก่
เกษตรกร

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค สัตว์ที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเลี�ยง
สัตว์/การเพาะเลี�ยง
สัตว์นํ�าให้เกษตรกร 
ต. จรเข้เผือก

156,000  156,000  156,000    156,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมี
รายได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 จัดตั�งโรงเรียนเกษตร  - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร 
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งโรงเรียน
เกษตร จํานวน 20 ราย
ตําบลจรเข้เผือก

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการ
ผลิตผล การเกษตร
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
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16 โครงการปุ๋ยคอก

อัดเม็ด
 - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - โครงการปุ๋ยคอก
อัดเม็ด ต.จรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและ
เกษตรกร  มีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

17 ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค 
มีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี ต.
จรเข้เผือก

17,500    17,500    17,500      17,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัย
ในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก/
บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอด
สารพิษ

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคมีความ
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก/
บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอด
สารพิษ

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัย
ในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

19 ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคพืชที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)
ให้เกษตรกร ต. จรเข้
เผือก

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค
และจําหน่าย

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั�วไปและ
งานกิจกรรม อบต. 
ให้ประชาชนทราบ

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารของ 
อบต. เพิ�มขึ�น

 - จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั�วไปและ
งานกิจกรรม อบต. 
ให้ประชาชนทราบ

50,000    50,000    50,000      50,000      -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 อุดหนุนและ
ส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา 
หมู่บ้าน (อสม.) ใน
เขต อบต.

 - อุดหนุนส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)
ทุกหมู่บ้าน

90,000    90,000    90,000      90,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

โครงการ / 
กิจกรรม

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที�

ยุทธศาสตร์ที� 3 การพัฒนาสังคม
ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



3 รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
เช่นโรค
ไข้เลือดออก โรค
เอดส์ โรคความดัน
โลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และ
การตรวจสารเคมี

 - เพื�อสร้างความ
เข้าใจและวิธีการ
ป้องกันโรคและการ
ตรวจสารเคมีตกค้าง

 - รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคและตรวจ
สารเคมีตกค้าง ให้
ประชาชน

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนรู้จัก
การป้องกันโรค
เพิ�มขึ�น

กองสวัสฯ

4 อบรมด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุข
มูลฐาน

 - เพื�อให้ประชาชน
รู้จักการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง

 - อบรมด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุข
มูลฐานให้ประชาชน 
ต.จรเข้เผือก  
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

5 อุดหนุนและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

 - อุดหนุนการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - สถานีอนามัยที�
ถ่ายโอนให้แก่ 
อปท. มีการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

6 สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

 - เพื�อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยให้มีชีวิตที�ดีขึ�น

 - อุดหนุนการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย

 

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณที�



7 อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 
การยุติความรุนแรง
ใน
ครอบครัว

 - เพื�อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 
และการยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว

 - อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - สามารถลดความ
รุนแรงในครอบครัว
ได้

กองสวัสฯ

8 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อัน
ควร และการตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

 - สนับสนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
วัยรุ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

 - สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการ
ตั�งครรภ์ใน
วัยรุ่นได้

กองสวัสฯ

9 จัดซื�อทรายอะเบ
ทแจกจ่ายให้หมู่บ้าน

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อทรายอะเบ
ทแจกจ่ายให้หมู่บ้าน
ให้ประชาชน ต. จรเข้
เผือก ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

10 จัดซื�อนํ�ายาเคมีพ่น
หมอกควันเพื�อ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อนํ�ายาเคมี
พ่นหมอกควันเพื�อ 
ประชากร ต.จรเข้
เผือก ปีละ 3 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

11 จัดซื�อยาฆ่าเชื�อ
ป้องกันไข้หวัดนก

 - เพื�อป้องกันโรค
ไข้หวัดนก

 - จัดซื�อยาฆ่าเชื�อ
ป้องกันไข้หวัดนก
เพื�อประชากร ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก

กองสวัสฯ

12 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
ไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั�งยืน

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
ไอโอดีนในเขต อบต.

 - อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
ไอโอดีน

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื�นที�ไม่เป็นโรค
ขาดไอโอดีน

 - เด็กและเยาวชน
ไม่เป็นโรคขาด
ไอโอดีน

กองสวัสฯ

13 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
อําเภอด่านมะขาม
เตี�ย

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - จัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด



14 สนับสนุน
งบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. 
ประจําตําบล

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุน
งบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. 
ประจําตําบล ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด
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15 สนับสนุนและ

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น

 - เพื�อส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
เขต อบต.

 - สนับสนุน
งบประมาณในการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

16 จัดซื�อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

 - เพื�อฉีดให้แก่สัตว์
ในหมู่บ้านในเขต 
อบต.

 - จัดซื�อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ให้ประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
คนและสัตว์ใน
พื�นที�ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า

 - สัตว์ไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสวัสฯ

17 จัดหาที�อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมีที�
อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน

 - จัดหาที�อ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
ให้ประชาชน ต. จรเข้
เผือก  จํานวนปีละ 1
 ครั�ง หมู่ที� 
2,3,4,8,9,10,12

50,000    50,000    50,000      50,000      -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

18 ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที�ยว

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้ใช้สุขาที�สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

 - ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที�ยว

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมีสุขา
ที�สะอาดและถูก
สุขลักษณะให้ใช้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 ก่อสร้างห้องสมุด
ประจําตําบล

 - เพื�อเป็นแหล่ง
ความรู้ของประชาชน

 - ก่อสร้างห้องสมุด
ประจําตําบล
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนมีแหล่ง
  เพิ�มพูนความรู้ 
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



20 โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้
ในเขตพื�นที�ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากไร้
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - ดําเนินการ
โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ใน
เขตพื�นที�ตําบลจรเข้
เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสฯ

21 สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล/
หมู่บ้าน

 - เพื�อสนับสนุน
กิจกรรมของ
อินเตอร์เน็ตตําบล

 - สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล

100,000  100,000  100,000    100,000    -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

22 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

 - ดําเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลจรเข้
เผือก

80,000    80,000    80,000      80,000      -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ห่างไกลยาเสพ
ติด และมี
สุขภาพที�แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง 
และห่างไกลจากยา
เสพติด

สํานักปลัด

23 อุดหนุนศูนย์
ประสานงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 -อุดหนุนศูนย์
ประสานงานป้องกัน
แก้ไข
ปัญหาเอดส์

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ
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24 สนับสนุนยาและ

เวชภัณฑ์ประจํา
หมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
ศูนย์บริการสุขภาพ
ประจําหมู่บ้าน

 - สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ประจํา 
หมู่บ้านให้ประชาชน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สุขภาพดีขึ�น

กองสวัสฯ

25 อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณสุข

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อบต.

 - อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณสุข 
หมู่บ้านละ1,000 บาท

120,000  120,000  120,000    120,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

26 จัดตั�งศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 คนพิการ เด็กด้อย
โอกาสและผู้ติดเชื�อ
เอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
คนพิการ  เด็กด้อย
โอกาส และผู้ติดเชื�อ
เอดส์ 1 ศูนย์

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



27 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้สูงอายุ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์ 
และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้สูงอาย ุต.
จรเข้เผือก

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

28 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้ป่วยเอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์ 
และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้ป่วยเอดส์ ต.
จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

29 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้พิการ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงิน สงเคราะห์
 และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้พิการ ต.จรเข้
เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

30 อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาด

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

15,000    15,000    15,000      15,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

31 สนับสนุนวัสดุ
อุปโภค - บริโภค 
แก่ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนวัสดุ
อุปโภค - บริโภค แก่
ผู้ด้อยโอกาส ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

32 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - สนับสนุนโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณ



33 ฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อสร้างอาชีพ
และรายได้

 - ฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ต.
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้เพิ�ม

กองสวัสฯ

34 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

35 สนับสนุน
งบประมาณจัดซื�อ
อุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ

 - ได้รับความสะดวก
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณจัดซื�อ
อุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ ต.
 จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

36 จัดซื�อเครื�องกัน
หนาวเพื�อแจกจ่าย
แก่ประชาชน

 - เพื�อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

 - จัดซื�อเครื�องกัน
หนาวเพื�อแจกจ่าย
แก่ประชาชน ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ผู้ประสบภัย
หนาวมีเครื�องใช้
เพื�อป้องกันภัย
หนาว  ใช้เพื�อ
ป้องกันภัยหนาว

สํานักปลัด

37 จัดตั�งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื�อ
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้ข่าวสาร
ของ อบต.

 - จัดตั�งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื�อประชาชน
ต. จรเข้เผือก จํานวน
 3 ศูนย์

500,000  500,000  500,000    500,000    -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

38 จ้างอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

 - เพื�อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุ

 - จ้างอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ใน
ต. จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - อสม. มีส่วนร่วม
มากขึ�น

กองสวัสฯ

39 อุดหนุนกิจกรรม
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
การรวมกลุ่มพัฒนา
อาชีพ

 - กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะอาชีพ เช่น 
การรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ลดภาระของบิดา
  มารดา

กองสวัสฯ

40 ติดตั�งกล้องวงจรปิด
 CCTV ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ�น

สํานักปลัด



41 อุดหนุนโครงการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของ
แผ่นดิน

 - เพื�อปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

 -สนับสนุนโครงการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของ
แผ่นดิน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด
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42  อุดหนุนโครงการ

ปกป้องสถาบันของ
ชาติเทิดทูนคุณ
ของแผ่นดิน

 - เพื�อเทิดทูน
สถาบันของชาติ

 - สนับสนุนโครงการ
เทิดทูนสถาบันของ
ชาติ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด

43 อุดหนุนโครงการ
ปลูกฝังศีลธรรม  
คุณธรรมแก่เยาวชน
 อําเภอด่านมะขาม
เตี�ย

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรม
โครงการปลูกฝัง
ศีลธรรม คุณธรรมแก่
เยาวชน

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด

44 สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื�อเครื�องแต่ง
กาย เครื�องมือ
เครื�องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อปพร.

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื�อ เครื�องแต่งกาย
 เครื�องมือเครื�องใช้
ในการปฏิบัติงาน อป
พร. ต.จรเข้เผือก ปี
ละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด

45 อุดหนุนโครงการ
ร่วมมือกันสานพลัง
ต่อสู้เพื�อเอาชนะยา
เสพติด

 - เพื�อให้หมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านที�ปลอด
ยาเสพติด

 - ส่งเสริมงาน
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ต.จรเข้
เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด

46 ส่งเสริมงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - ส่งเสริมงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต. จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

งบประมาณที�



47 จัดซื�อครุภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - จัดซื�อครุภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ต. จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

48 อุดหนุนกิจกรรม
ของกลุ่มต่าง ๆ เช่น
  ลูกเสือชาวบ้าน 
ชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. , 
อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - อุดหนุนกิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ เช่น 
ลูกเสือชาวบ้าน 
ชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.,อป
พร.ใน  ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

49 จัดตั�งศูนย์
ประสานงาน  อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - จัดตั�งศูนย์
ประสานงาน  อปพร.
ในต. จรเข้เผือก 1 
ศูนย์

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

74
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
50 สนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพทุกประเภท

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพ 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ 
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

51 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน / 
ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําตําบล

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน / 
ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําตําบล ต.จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

52 ปรับปรุงลานกีฬา/
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านและตําบล

 - เพื�อให้ลานกีฬา/
สนามกีฬามีสภาพ
ใช้การได้

 - ปรับปรุงลานกีฬา/
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านและตําบล

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - มีการใช้
ประโยชน์เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที�



53 สนับสนุนอุปกรณ์
การออกกําลังกาย
และกีฬา

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการ ออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนอุปกรณ์
การออกกําลังกาย  
และกีฬา ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 ครั�ง

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง

สํานักปลัด

54 อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาของตําบล  
อําเภอ และจังหวัด

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา

 - อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาของตําบล 
อําเภอ  และจังหวัด 
ปีละ 1 โครงการ

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนสนใจ
สุขภาพ

สํานักปลัด

55 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที�
 9 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 
9 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ 
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

56 จัดหาที�พักอาศัย
แก่ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดหาที�พักอาศัย
แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ต.จรเข้เผือก

150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

57 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านไทรทอง 
โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกให้
ประชาชน ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

58 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านท่าโป่ง 
โครงการชุมชนร่วม
ใจ ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบ
ยั�งยืน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกให้
ประชาชน ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

75
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



59 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหนอง
หญ้าปล้อง
โครงการตรวจคัด
กรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มอายุ 30 ปี
�

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ตรวจคัดกรอง
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มอายุ 
30 ปีขึ�นไป

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

60 สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ
ครอบครัวที�ยากจน

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากจน
ให้มีความสามารถ 
มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ
ครอบครัวที�ยากจน ต.
 จรเข้เผือก 
ปีละ 2 ครั�ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

61 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 1
 บ้านท่าเสด็จ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 1 
บ้านท่าเสด็จ

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

62 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 2
 บ้านจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 2 
บ้านจรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

63 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 3
 บ้านท่าโป่ง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 3 
บ้านท่าโป่ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

64 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 4
 บ้านท่ามะไฟ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

65 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 5
 บ้านไทรทอง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 5 
บ้านไทรทอง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ



66 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 6
 บ้านหนองโสน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 6 
บ้านหนองโสน

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

67 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 7
 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

76
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
68 อุดหนุนโครงการ

พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 8
 บ้านหนองกวาง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 8 
บ้านหนองกวาง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

69 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 9
 บ้านเนินสวรรค์

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 9 
บ้านเนินสวรรค์

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

70 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
10 บ้านทุ่งทอง
พัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 10
 บ้านทุ่งทองพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

71 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
11 บ้านสวนงิ�ว

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 11
 บ้านสวนงิ�วพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

72 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
12 บ้านหินสีพัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 12
 บ้านหินสีพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



73 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

 - เพื�อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

 - อุดหนุนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสวัสฯ

74 โครงการลดความ
เสี�ยงจากสาธารณภัย

เพื�อป้องกันและลด
ผลกระทบจากสา
ธารณภัยในพื�นที�

ประชาชนตําบลจรเข้
เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80ของ
ประชาชน
สามารถลดความ
เสี�ยงจากสา
ธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการเกิดสา
ธารณภัย

สํานักปลัด

75 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

เพื�อเป็นที�จําหน่าย
สินค้าของประชาชน
ในตําบลจรเข้เผือก

ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีที�
จําหน่ายสินค้า
ภายในตําบล

กองสวัสดิ�ฯ

76 โครงการจัดซื�อ
เครื�องพ่นหมอกควัน

 - เพื�อให้มีครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อเครื�องพ่น
หมอกควัน

 -  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนตําบล
จรเข้เผือก
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก สํานักปลัด

77
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
77 โครงการติดตั�ง

กล้อง cctv ภายใน
โรงเรียนในเขต
พื�นที�ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
โรงเรียนในเขตตําบล
จรเข้เผือก

 -  - ####### ####### #######  ครูและนักเรียน 
จํานวน 11 
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

 - ครูและนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



78
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
78 โครงการติดตั�ง

กล้อง cctv ภายใน 
รพ.สต.ในเขตพื�นที�
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
รพ.สต.ในเขตตําบล
จรเข้เผือก

 -  - ####### ####### #######  เจ้าหน้าที�และ
ผู้รับบริการ รพ.
สต.ทั�ง 3 แห่งมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ

 - เจ้าหน้าที�และ
ผู้รับบริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

สํานักปลัด

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา



79 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
ลานกีฬา หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 12 มีอุปกรณ์
ในการออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 12

 -  - 500,000  500,000  500,000    ประชาชน หมู่ที�
 12          มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ�น

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

80 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลังกาย

 - เพื�อก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ที� 7

 -  - ####### ####### #######  ประชาชน หมู่ที� 
7             มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

81 โครงการจัดตั�งศูนย์
ประสานงาน อปพร.
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้สามารถ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที�ได้
ทันท่วงที

 - เพื�อจัดตั�งศูนย์
ประสานงาน อปพร. 
ในพื�นที�

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชน หมู่ที� 
7 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

 - เพื�อประชาชน
ในพื�นที�สามารถ
แจ้งเหตุด่วนได้
อย่างทันท่วงที

สํานักปลัด

82 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 7 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณ หมู่ที� 7

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชน หมูที� 
7              มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ�น

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

83 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม
สําหรับผู้สูงอายุ 
และการสร้างชุมชน
ที�เป็นมิตรสําหรับ
ผู้สูงอายุภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ผู้สูงอายุ
ตําบลจรเข้เผือกมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อปรับ
สภาพแวดล้อม
สําหรับผู้สูงอายุ และ
การสร้างชุมชนที�เป็น
มิตรสําหรับผู้สูงอายุ
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 500,000  500,000  500,000   ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที�ดีขึ�น

 - ผู้สูงอายุภายใน
ตําบลจรเข้เผือกมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสดิฯ

84 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม / 
ห้องนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมีห้องนํ�า
ที�ถูกสุขลักษณะ

 - เพื�อปรับปรุงศาลา
ประชาคม / ห้องนํ�า
สาธารณะ ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
สถานที�จัด
กิจกรรมร่วมกัน
และมีห้องนํ�าที�
ถูกสุขลักษณะ

 -ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด

79



ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ

85 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 4ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 4 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 4

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนหมู่ที� 4
 มีสถานที�ออก
กําลังกายและมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

86 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
หน้าวัดหนอโสน 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 6 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 6

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนหมู่ที� 6
 มีสถานที�ออก
กําลังกายและมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



80
ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 อุดหนุนจัดซื�อ
อุปกรณ์การเรียนแก่
โรงเรียนในตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - อุดหนุนจัดซื�อ
อุปกรณ์การเรียนแก ่
โรงเรียนในตําบล 11 
โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์การ
เรียนเพียงพอต่อ 
ความต้องการ

สํานักปลัด

2 จัดหาวัสดุ
การศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์และสื�อการ
เรียนที�เพียงพอ

 - จัดหาวัสดุ
การศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต. 
จรเข้เผือก 3 ศูนย์

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ
และความรู้มากขึ�น

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

3 จัดหาเครื�องแต่ง
กาย เครื�องเขียน
และทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที�ยากจน

 - เพื�อช่วยเหลือ
นักเรียนที�ยากจนใน
ด้านการศึกษา

 - จัดหาเครื�องแต่ง
กาย เครื�องเขียนและ
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที�ยากจนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 
โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

4 อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

 - เพื�อส่งเสริมให้
เด็กได้ดื�มนมเพื�อ
สุขภาพ

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

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด

5 อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนใน
ตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ดื�มเพื�อสุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนใน
ตําบล  11 โรงเรียน

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนมี
สุขภาพดีขึ�น

สํานักปลัด

6 จัดหาสื�อและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - จัดหาสื�อและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต. จรเข้
เผือก 3 ศูนย์

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับ     

งบประมาณที� ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



7 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่
โรงเรียนภายใน
ตําบล

 - เพื�อให้นักเรียน
ได้รับอาหารครบ  5 
 หมู่

 - อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน
ภายในตําบล 11 
โรงเรียน

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนมี
สุขภาพดีขึ�น

สํานักปลัด

8 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อให้เด็กมี
อาหารที�ครบ 
5 หมู่

 - อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน ต.
 จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพที�ดี
ขึ�น

สํานักปลัด

81
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
9 ส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

 - ส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 
โรงเรียน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนรู้คุณค่า
ของเวลา

สํานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

สํานักปลัด

11 อุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

35,000    35,000    35,000      35,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

สํานักปลัด

12 อุดหนุนโครงการ
จัดสร้างอาคารหอ
พระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช
 สกลมหาสังฆป
ริณายก

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณ
สังวรฯ

 -อุดหนุนโครงการ
จัดสร้างอาคารหอ
พระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - หอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณ-
สังวรฯ

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



13 โครงการสนับสนุน
งานของอําเภอและ
จังหวัด เช่น งานวัน
แม่แห่งชาติ งานวัน
พ่อแห่งชาติ งานรด
นํ�าดําหัว งานอื�น ๆ

 - เพื�อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุน
งานของอําเภอ และ
จังหวัด  ปีละ 3 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ�นมากขึ�น

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

14 ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ

 - เพื�อส่งเสริม
การศึกษาของ
ประชาชนในตําบล

 - ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความรู้และได้รับ
การศึกษามากขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ�นแก่
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล 
เช่น งานสงกรานต ์
งานลอยกระทง งาน
เข้าพรรษางาน
ประเพณีอื�น ๆ

 - เพื�อให้มีการสืบ
สานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ�น

 - สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ�นแก ่
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลปี
ละ 4 ครั�ง

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ�นมากขึ�น

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

16 จัดซื�ออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นให้แก่
โรงเรียนเพื�อเสริม
ทักษะเด็ก

 - เพื�อเสริมทักษะ
ของนักเรียน

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นให้แก่ 
รร. เพื�อเสริมทักษะ
เด็ก 11 โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้มากขึ�น

 - นักเรียนมีสนาม
เด็กเล่นที�ปลอดภัย

สํานักปลัด

82
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
17 อุดหนุนโครงการ

ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวสัปดาห์
สะพานข้ามแม่นํ�า
แคว

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว

 - อุดหนุนโครงการ
จัดงานสะพานข้าม
แม่นํ�าแคว

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - งานสัปดาห์
สะพาน ฯ

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของ
นักเรียนภายใน ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพ  
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพเพิ�มขึ�น สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



19 การเข้าร่วมกิจกรรม
อําเภอ จังหวัด 
เคลื�อนที�

 - เพื�อเข้าร่วม
กิจกรรมกับจังหวัด
อําเภอ

 - เพื�อบริการประชาชน 20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - เกิดความร่วมมือ
กับอําเภอ,ท้องถิ�น
ที�บริการประช่าชน

สํานักปลัด

20 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
เครื�องเล่นที�เพียงพอ

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.จรเข้เผือก

 -  - 500,000  500,000  500,000   นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นเพียงพอ
ต่อความต้องการ

สํานักปลัด

21 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ใช้ในการเล่นกีฬา

 - จัดซื�ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับโรงเรียน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 100,000  100,000  100,000   นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

สํานักปลัด

22 โครงการขอ
สนับสนุนเงิน
งบประมาณ จ้างคร ู
ให้กับโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้คุณครู
เพียงพอต่อจํานวน
นักเรียน

 - ขอสนับสนุนเงิน
งบประมาณ จ้างคร ู
ให้กับโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - 200,000  200,000  200,000   นักเรียนมีความรู้
เพิ�มมากขึ�น

 - นักเรียนมีความรู้
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

23 โครงการปรับปรุง
ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อปรับปรุง
ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก จํานวน 
11 แห่ง

 - ปรับปรุงห้องนํ�า
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 200,000  200,000  200,000   ปรับปรุงห้องนํ�า
ของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด

24 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีสถานที�
จัดการประชุมและ
จัดกิจกรรมร่วมกัน

 - ปรับปรุงห้อง
ประชุมโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000   ครูและนักเรียนมี
สถานที�จัดการ
ประชุมและจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
จํานวน  11 แห่ง

ครูและนักเรียนมี
สถานที�จัดการ
ประชุมและจัด
กิจกรรมร่วมกัน

สํานักปลัด

25 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีห้องสมุด
เพื�อใช้ในการศึกษา
หาความรู้

 - ปรับปรุงห้องสมุด
ของโรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000    ปรับปรุง
ห้องสมุดของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องสมุดเพื�อใช้ใน
การศึกษาหาความรู้

สํานักปลัด
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ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
26 โครงการก่อสร้าง

ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีห้องนํ�าที�
ถูกสุขลักษณะ

 - ก่อสร้างห้องนํ�า
ของโรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000    ก่อสร้างห้องนํ�า
ของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องนํ�าถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด

27 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
เครื�องเล่นที�เพียงพอ

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000   ซื�ออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 แห่ง

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

28 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีอาคารเรียน
เพียงพอต่อการใช้
งาน

 - ก่อสร้างอาคาร
เรียนของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - ####### ####### #######  ก่อสร้างอาคาร
เรียนของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 

 - ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียน
เพียงพอต่อการใช้
งาน

สํานักปลัด

ลัพธ์ที�คาดว่าจะไดที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา



84
ยุทธศาสตร์ที� 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 อนุรักษ์และบริหาร
จัดการแหล่งนํ�า
ของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่งนํ�า

 - อนุรักษ์และบริหาร
จัดการแหล่งนํ�าของ
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

2 ขุดและปรับปรุงบ่อ
ขยะ หมู่ที� 2

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในพื�นที�

 - ขุดและปรับปรุงบ่อ
ขยะ หมู่ที� 2

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
ในพื�นที�หมู่ที� 2

3 อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

 - เพื�อปลูกจิตสํานึก
ของเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

 - อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
สิ�งแวดล้อม

 - เยาวชนมีความรู้
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

กองช่าง

4 ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการ
บุกรุกและทําลาย
ป่าไม้

 - เพื�อให้มีการดูแล
และรักษา
ป่าไม้

 - ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการ
บุกรุกและทําลายป่า
ไม้ในตําบลปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - การบุกรุกและ
ทําลายป่าไม้ลดลง

กองช่าง

5 ส่งเสริมงานอนุรักษ์
 ดูแลรักษาและ
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของตําบล

 - เพื�อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลรักษา

 - ส่งเสริมงานอนุรักษ์
 ดูแลรักษาและ 
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของตําบล
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - 
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีจํานวน เพิ�มขึ�น

กองช่าง

6 ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันไฟป่า

 - เพื�อมีมาตรการ
การป้องกันไฟป่า

 - ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันไฟป่าปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

 - การเกิดไฟป่า
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา



7 จัดหาถังขยะประจํา
บ้านและถังขยะรวม
ของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
การจัดการด้านขยะ
อย่างถูกวิธี

 - จัดหาถังขยะ
ประจําบ้านและถัง
ขยะรวมของหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอย่าง
อย่างถูกวิธีและลด
ปัญหาขยะในตําบล

กองช่าง

8 จัดหาสถานที�ทิ�งขยะ  - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - จัดหาสถานที�ทิ�ง
ขยะ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
รวมของตําบล

กองช่าง
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
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9 รณรงค์ไม่ใช้
สารเคมีในพื�นที�
การเกษตร

 - เพื�อลดปัญหาด้าน
มลพิษ

 - รณรงค์ไม่ใช้
สารเคมีในพื�นที�
การเกษตรปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนลดการ
ใช้สารเคมีใน
การเกษตร

กองช่าง

10 ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติภายใน ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
ภายใน ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

11 ส่งเสริมโครงการ
คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื�องมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

 - เพื�อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมใน
พื�นที�

 - ส่งเสริมการดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

12 กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�าเสีย

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�าเสีย

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีวิธีการในการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�า

กองช่าง

13 ปรับภูมิทัศน ์บ้าน
หนองโสน หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน ์บ้าน
หนองโสน หมู่ที� 6
ตําบลจรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - บริเวณ หมู่ที� 6 
จรเข้เผือกมีความ
สวยงาม

กองช่าง

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)



14 โครงการสํารวจ
ที�ดินสาธารณะ
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อตรวจสอบการ
บุกรุกที�สาธารณะใน
ตําบล

 - เพื�อป้องกันการบุก
รุกในที�สาธารณะการ
นําที�สาธารณะไปใช้
กับส่วนร่วมมากที�สุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนมีพื�นที�
สาธารณะที�
แน่นอน

 - ได้ทราบจํานวน
พื�นที�สาธารณะ
และแนวเขตที�
แน่นอน

กองช่าง

15 ปรับภูมิทัศน์ชุมชน
และแหล่งท่องเที�ยว

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน์ชุมชน
และแหล่งท่องเที�ยว

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ชุมชน/แหล่ง
ท่องเที�ยวมีความ
สวยงาม

กองช่าง
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16 ปรับปรุงอาคาร 

สถานที� 
สิ�งแวดล้อมของ
สํานักงานให้บริการ
ตามแนวนโยบาย
การให้บริการ
ประชาชน

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 -ปรับปรุงอาคาร 
สถานที� สิ�งแวดล้อม
ให้บริการตาม
แนวนโยบายการ
ให้บริการ

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
สํานักงานมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการมากขึ�น

กองช่าง

17 จัดหารถขยะประจํา
 อบต.

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - เพื�อเก็บขยะจํานวน
 12 หมู่บ้าน

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนรู้จักวิธี
กําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

 -มีรถจัดเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

กองสวัสฯ

18 ส่งเสริมการปลูกไม้
โตเร็วตามหัวไร่
ปลายนา ที�ว่าง
เปล่าและป่าเสื�อม
โทรม

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกไม้
โตเร็วตามหัวไร่
ปลายนา  ที�ว่างเปล่า
 และป่าเสื�อมโทรม
ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

19 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขยะ

เพื�อให้การจัดเก็บ
ขยะมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

ประชาชนตําบลจรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

กองสวัสดิ�ฯ

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ



20 โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที� 7

 - เพื�อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน
และลดค่าใช้จ่าย

 - ติดตั�งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
 หมู่ที� 7

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ระบบไฟฟ้า
พลังงาน

 - ประชาชนมีระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้งาน

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 10

 - เพื�อให้มีสถานที�
จัดกิจกรรมและมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที� 10

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมี
สถานที�จัด
กิจกรรมและมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
และมีทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

สํานักปลัด

22 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

 - เพื�อเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 - สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื�อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมี
สถานที�พักผ่อน
และออกกําลังกาย

 - มีสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระนํ�า
บริเวณหน้าวัด
หนองโสน หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้มี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนองโสน 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 300,000  300,000  300,000   สระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนอง
โสนมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น

 - สระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนองโสน
มีทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

สํานักปลัด
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1 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการอํานวยการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื�อ
จัดจ้าง

 -เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการ
จัดซื�อ จัดจ้าง

 - อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการอํานวยการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ
แนวนโยบายฯ 

  �

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ศูนย์จัดซื�อจัดจ้า
งบรรลุวัตถุประสงค์

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา



2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ

 - เพื�อส่งเสริมให้
เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ใน
เขตพื�นที� อบต.

 - อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เกิดความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
พื�นที� อบต.

สํานักปลัด

3 ติดตามประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนา
ท้องถิ�น

 - เพื�อการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อบต.

 - ติดตามประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาท้องถิ�นทุก
โครงการ

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย

สํานักปลัด

4 พัฒนาเครื�องมือ
เครื�องใช้สํานักงาน 
อบต.

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของ
เครื�องมือ เครื�องใช้

 - พัฒนาเครื�องมือ
เครื�องใช้สํานักงาน
อบต. ทุกปี

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เครื�องมือ
เครื�องใช้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

5 จัดทําระบบข้อมูล
เพื�อการวางแผน
และการบริการ
ประชาชน

 - เพื�อให้มีข้อมูลที�
ถูกต้อง

 - จัดทําระบบข้อมูล
เพื�อการวางแผนและ
การบริการประชาชน 
ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยํา
เพิ�มขึ�น  30 %

สํานักปลัด

6 ก่อสร้างที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 - ก่อสร้างที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก แห่ง
ใหม่

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
ความพอใจในการ
บริการเพิ�มขึ�น

กองช่าง

7 ประชาสัมพันธ์
ระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ 
ส.อบต.  ผู้นําชุมชน
 ประชาชนและ
เยาวชนภายในตําบล

 - เพื�อส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

 - ประชาสัมพันธ์
ระบอบประชาธิปไตย 
 แก ่ส.อบต.  ผู้นํา
ชุมชน  ประชาชนและ
เยาวชนภายในตําบล

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทุกคนมีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

8 จัดซื�อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - เพื�อความสงบ
เรียบร้อยของตําบล

 - จัดซื�อรถยนต ์
จํานวน 1 คัน

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด
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โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที� ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



9 จัดซื�อครุภัณฑ์
สํานักงาน

 - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อครุภัณฑ์
สํานักงาน ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

10 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน  - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

11 จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  - เพื�อการรวบรวม
ข้อมูลของ 
ต. จรเข้เผือก

 - จัดเก็บข้อมูล  
จปฐ. ปีละ 1 ครั�ง

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทราบข้อมูล
ประชากรในพื�นที�

สํานักปลัด

12 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - ฝึกอบรมเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
แก ่ผู้บริหาร ส.อบต.
 พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และผู้นํา
ท้องถิ�น

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ�มขึ�น

 - คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และผู้นําท้อง ถิ�น 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ ตาม
หลักธรรมมาภิบาล

สํานักปลัด

13 แผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

 - เพื�อการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.

 - แผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
 ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การจัดเก็บภาษี
ของ อบต มี
ประสิทธิภาพเพิ�ม
มากขื�น

กองคลัง

14 อบต.เคลื�อนที�  - เพื�อการบริการ
ประชาชน

 - อบต.เคลื�อนที� ของ
 ต. จรเข้เผือก
ปีละ 12  แห่ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว

กองคลัง

15 ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี - โท 
สําหรับพนักงาน
และลูกจ้างรวมถึง
สมาชิก อบต.

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้

 - พนักงานและ
ลูกจ้างรวมถึงสมาชิก
 อบต.

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

16 จัดการเลือกตั�ง
ผู้บริหารและสมาชิก
 อบต.

 - เพื�อสรรหาคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
อบต.

 - สมาชิกใน ตําบล 
จรเข้เผือก ที�มีความรู้
ความสามารถ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ได้คณะผู้บริหาร
และสมาชิก อบต. 
ตรงตามที�
ประชาชนต้องการ

สํานักปลัด
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17 อบรมการให้ความรู้

เกี�ยวกับหน้าที� 
อบต.  แก ่ ส.อบต.
ผู้นําชุมชนประชาชน
  และเยาวชนใน
ตําบล

 - เพื�อให้มีความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน อบต. 
อย่างถูกต้อง

 - ฝึกอบรมการให้
ความรู้เกี�ยวกับหน้าที� 
อบต. แก ่ส.อบต. 
ผู้นําชุมชน ประชาชน
และเยาวชนในตําบล
 ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - มีความรู้ความ
เข้าใจใน อบต.  
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

18 อบรมบุคลากรเพื�อ
เพิ�มพูนความรู้และ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 - อบรมบุคลากรเพื�อ
เพิ�มพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 จัดเวทีประชาคม
ของหมู่บ้านและ
ตําบล

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

 - จัดเวทีประชาคม
ของหมู่บ้านและตําบล
 ปีละ 12 ครั�ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการนํา 
เสนอและแก้ไข
ปัญหา

สํานักปลัด

20 โครงการก่อสร้าง
ห้องนํ�าบริเวณที�ทํา
การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก

เพื�อบริการ
ประชาชนที�มารับ
บริการ

 - ก่อสร้างห้องนํ�า
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 100,000   -  -  พนักงานและ
ประชาชนมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะใช้

พนักงานและ
ประชาชนมีห้องนํ�า
ที�ถูกสุขลักษณะใช้

สํานักปลัด

21 โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องทํางาน 
(ห้องคลัง)

เพื�อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล

 - ปรับปรุงต่อเติม
ห้องทํางาน (ห้อง
คลัง)

 -  - 500,000   -  -  พนักงานกอง
คลังมีห้อง
ทํางานที�สะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานมีกอง
คลังห้องทํางานที�
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

22 โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องทํางาน 
(ห้องสํานักปลัด)

เพื�อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล

 - ปรับปรุงต่อเติม
ห้องทํางาน (ห้อง
สํานักปลัด)

 -  - 500,000  500,000  500,000    พนักงานสํานัก
ปลัดมีห้อง
ทํางานที�สะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานสํานัก
ปลัดมีห้องทํางาน
ที�สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



23 โครงการก่อสร้างที�
จอดรถบริเวณที�ทํา
การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก

เพื�อรองรับประชาชน
ผู้มารับบริการหรือ
ติดต่อราชการ

 - ก่อสร้างที�จอดรถ
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000   -  -  พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการมีสถานที�
จอดรถ

 - พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการหรือติดต่อ
ราชการมีสถานที�
จอดรถ

สํานักปลัด

24 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณที�
ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เพื�อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือกน่าอยู่

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000   -  -  - องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือกน่าอยู่

 - องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือกน่าอยู่

สํานักปลัด
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25 โครงการก่อสร้างซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

 - เพื�อเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 - ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

 -  - 500,000   -  -  ประชาชน
ตระหนักถึง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

 - มีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ
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 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายหนอง
บัวใหญ่ - เขา
สายพานเชื�อม
หมู่บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 1 สายท่า
เสด็จ - วังตะเคียน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
ม.ยาว 800 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง -
 ถนนลาดยางสาย
จรเข้เผือก - ท่าพุ 
หมู่ที� 2 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มี
มาตราฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 1 สายทุ่งนา 
- หนองบัวน้อย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมูที� 1 สายริมนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 398 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,178,800 1,178,800 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก จัดหา

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ�น                                                                                                                                                                   
แผนพัฒนาท้องถิ�น  (พ.ศ. 2561  ถึง  2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเตี�ย  จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
2 สายข้างวัด
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

22
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
7 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 สายพระครู
เหมคุณาธาร

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 3,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 สายทุ่งนา -
บ้านนางจุ๋มจิ�ม  คํา
จันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 ซอยบ้าน
นางจุ๋มจิ�ม  คําจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

499,800  499,800  499,800    499,800    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 2 ซอยบ้าน
นางสอิ�ง ยืนยงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

162,700  162,700  162,700    162,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง หมู่ที� 2 สาย
บ้านนางสมพิศ 
เผือกผ่อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



12 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.3 
บ้านหนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5 เมตร ยาว 425 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,300,000 1,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

13 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.3 
บริเวณทางเข้า
วัดถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 เมตร ยาว 280 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

850,000  850,000  850,000    850,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
14 ก่อสร้าง

ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
3 สายหนองแห้ง - 
หนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,900 ม. พร้อมไหล่
ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
หนองพวง - ถํ�าอ่าง
หิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 บ้านนาย
เหรียญ - นายเคลื�อน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,700 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 5,100,000 5,100,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



17 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า
หมู่ที� 3 เชื�อมถนน
หมู่ที� 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา
0.15ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า
หมู่ที� 3 ห้วยม่วง 
เชื�อมถนนหมู่ที� 7 
บ่อลูกรัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 3,000 ม.หนา
0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายฉลาด  ชุ่มชื�น -
 บ้านนายฮวย  
เหลืองทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
20 ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายไมตร ี สืบยิ�ม - 
เข้าซอยทุ่งนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายบ้าน
นายจี�ด  
พรหมสวสดิ� - บ้าน
นายนวล  เปรมปรีดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



22 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 บ้านนาย
ถาวร แจ้งกระจ่าง 
- นายป่วน  ชูชาติ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.
ยาว 800 ม.หนา 
0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,400,000 2,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 3 สายเกาะ
จันทร ์- บ้านนาย
แชร ์ 
โตแก้ว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 สายทางเข้า
หมู่บ้านเกาะจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 120 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

360,000  360,000  360,000    360,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 3 ซอยบ้านลํา
เภา - บ้านหนองแห้ง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 269 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

677,000  677,000  677,000    677,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านเถ้าแก่
เปี�ยก 
- บ้านนายเนี�ยว หมู่
�  

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

25
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
27 ก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายเสวย  มั�นศรี
จันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



28 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายองอาจ  กลั�นขํา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. พร้อมไหล่
ทาง

 

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

29 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 4 สายเข้าหมู่
สุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม.ยาว 900 
ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,250,000 2,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที� 4 สายบ้าน
นายชาญ  สิงห์เมือง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

790,000  790,000  790,000    790,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายหนอง
แก - บ้านนายแป๊ะ 
 บุญตัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,375,000 3,375,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายท่า
มะไฟ
 บ้านยายเที�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 645 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,451,000 1,451,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 สายซอย
แสงจันทร ์- บ้าน
ท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,375,000 3,375,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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34 ก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ที� 4 สายซอย
สุพรรณ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4 
 ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

493,700  493,700  493,700    493,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



35 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 4 ซอยแยก
ศาลาประชาคม - 
บ้านหนองกกแดง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4 
 ม. ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,900  497,900  497,900    497,900    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายองค์ 
- หนองแก หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

37 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
4 สายโรงเรียนบ้าน
ท่ามะไฟ - เขา
สายพาน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

38 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นทางไทรทอง
หมู่ที� 5 - หมู่ที� 9  
บ้านหนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,750,000 6,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

39 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นทางหนอง
กะเหรี�ยง หมู่ที� 9 - 
หมู่ที� 5 บ้านไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,750,000 6,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

40 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 5 สายวังปลา
 - ฝายเก็บนํ�า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 600 
ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,782,000 1,782,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

41 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.5 
สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม. ยาว 500 
ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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42 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.5 
สายหนองปลา
หมอ - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

43 ก่อสร้างทางลาด
ยาง บ้านหนองปืน
แตกเชื�อมระหว่าง
หมู่ที� 5,8,9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 8,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

44 ก่อสร้างทางลาด
ยาง หมู่ที� 5 สาย
บ้าน
สิงห์สองแคว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

45 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
และท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 5

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 5 ปี
ละครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 5 สายบ้าน
ไทรทอง - บ้าน
หนองกระเหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5 
 ม. ยาว 195 ม. หนา
 0.15 ม. พร้อมไหล่
ทางข้างละ0.5 ม.

493,700  493,700  493,700    493,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้าน
นายจําลอง  ลือดัง -
 บ้านนายทองชุบ  
นกแก้ว - บ้านนาย
หาญ พิมพ์สุวรรณ 
หมู่ 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



48 ก่อสร้างถนน คสล.
สายอนามัย
บ้านไทรทอง - สวน
เกษตรราษฎร 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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49 ก่อสร้างถนน คสล. 

ข้างบ้านนางชิต 
หวังเคียงธรรมเข้าไร่
เกษตรราษฎร หมู่ที�
 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นกร่าง หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 3,500,000 3,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าวัดโป่งโก 
- ฝายนํ�า หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายจรัญ  
สุขสวัสดิ� - บ้านนาย
เจริญ  พวงแก้ว 
หมู่ที� 5 บ้านไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



53 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 บ้าน
นายบุญชู 
พรหมทัตน ์-  หมู่ที�
 3 
ด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,500 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

54 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 สายลานมัน  หมู่ที�
 6 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 7 ม. ยาว 1,200 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,780,000 3,780,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

55 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
6 สายบ้าน
นายรอนเชื�อมต่อ
บ้านหนองขุย 
หมู่ที� 3 ตําบลด่าน
มะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,850 ม.   
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

29
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
56 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติก หมู่ที� 6 
หนองโสน - หมู่ที� 
10 หนองตาตุ้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 9,450,000 9,450,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 6 หนองโสน -
หมู่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว2,400 ม. 
พร้อมไหล่ทาง ข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,400,000 5,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

58 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
6 หนองโสน -
หนองตาจันทร์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว6,000
 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



59 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า หมู่ที� 
6 หนองโสน - พุตา
เกตุ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
3,300 ม. พร้อมไหล่
ทาง 

 

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 6 สายบ้าน
นางแต้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 4,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 9,000,000 9,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 6 สายแท๊ง
ปะปา -บ้านพุตามั�น
 หมู่ที� 3 ต.ด่าน
มะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.  ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

62 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 สายบ้าน
หนองโสน -  หมู่ที� 
4 บ้านหนองแก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 5,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 สายแยก
ลานมัน  - บ้านนาย
เอี�ยม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,250,000 1,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

30
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
64 ก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบายนํ�าหมู่
 6สายบ้าน นายอ่อน
 - หมู่ที� 9 บ้านพุก
ร่าง (ตําบลด่าน
มะขามเตี�ย)

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่  
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก   ใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

(งบ อบต./หน่วยงานอื�น)

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



65 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 6 ซอยบ้าน
นางทองเพียร ศรี
สวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 240 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,700  497,700  497,700    497,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

66 ยกระดับถนนลูกรัง 
สายทุ่งยาว - หนอง
มะค่า หมู่ที� 7 ต.
จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ยกระดับถนนลูกรัง
 สายทุ่งยาว-หนอง
มะค่า หมู่ที� 7 ต.จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

67 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.7 
บ้านหนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,700,000 1,700,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - นาย
พร สมคิด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

69 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายบ้านหนอง
มะค่า - หมู่ที� 6 
บ้านทุ่งศาลา 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

70 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.7 
สายหนอง
ปลาหมอ - หนอง
หญ้าปล้อง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 600 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,900,000 1,900,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

31
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



71 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7  สายทุ่งศาลา - 
หนองสําโรง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 2,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 5,400,000 5,400,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

72 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายหนองหญ้า
ปล้อง - ถํ�าอ่างหิน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 7,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

73 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
7 สายสามหนอง - 
วัดเขามอเจริญธรรม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 10,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายหนอง
มะค่า - วัดหนอง
มะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 5
 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,500,000 4,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - ร.ร.
บ้านหนองหญ้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6
 ม. ยาว 1,200 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,600,000 3,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สาย ร.ร.
หนองหญ้าปล้อง-
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 7
ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายวัด
หนองมะค่า - นาย
เชิญ สุ่มสวย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 800 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 7 สายบ้าน
นายบรรจบ ชุ่มชื�น -
 วัดหนองมะค่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 6
 ม. ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,200  492,200  492,200    492,200    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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79 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านนายผู้ใหญ่
สมนึก - หนองมะค่า
 หมู่ที� 7 
บ้านหนองหญ้า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

80 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 500 ม. 
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

81 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายใน
หมู่ที� 8 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที� 8 
กว้าง 6 ม. ยาว 
5,000 ม.

770,000  770,000  770,000    770,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

82 ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 8  จํานวน 5 จุด

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ครัวรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

83 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
8 สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
กวาง - หมู่ที� 11 
บ้านสามหนอง 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,500 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,050,000 4,050,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านนาย
ธเนศ  พิมลชาติ  
จํานวน 2 เส้น

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.
 จํานวน 2 เส้น

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ท   
กิจกรรม ของโครงการ

 
(ผลผลตของ
โครงการ) ว่าจะได้รับ



85 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหัวไร่
พัฒนา - หมุ่ที� 11 
บ้านสามหนอง 
ตําบลบ้านเก่า

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,250,000 3,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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86 ก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 8 สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
กวาง 
- บ้านนายสนิท

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม.  ยาว 3,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 8 ภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายนํ�า กว้าง 5
 ม. 
ยาว 1,000 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

88 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 9 ข้าม
ห้วยใกล้บ้านนางเม้า

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 9
จํานวน 1 จุด

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวาง - ไร่ผู้ว่าการ
เกษม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

496,400  496,400  496,400    496,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 สายบ้านหัว
ไร่พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,400  494,400  494,400    494,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



91 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ลาดยาง กว้าง 5 ม.
 ยาว 360 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,100,000 1,100,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

92 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 เมตร ยาว 590 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

93 ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง5 ม. ยาว 395 
ม.พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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94 ปรับปรุงผิว

ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.8 
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.  ยาว 520
 ม.  พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
ไทรทองน้อย - 
บ้านผู้ใหญ่ปัญญา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 6,250,000 6,250,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

96 ถนนลาดยาง หมู่ที� 
9 ศาลาหมู่บ้าน
ผ่านบ้านนางเม้า 
อาจปักษา เชื�อมต่อ
บ้านหนองกวาง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 35,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



97 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 9 สายหนอง
กระเหรี�ยง 
- หนองปืนแตก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,100 ม.  พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,670,000 3,670,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านนาย
อํานวย  สุขโสม - 
บ้านผู้ช่วยลือชัย  
เหลืองตระกูล

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ถนนลาดยาง หมู่ที� 
9 บ้านนายวิเชียร 
บูชา -บ้านหนองกระ
เหรี�ยง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 3,000 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 7,500,000 7,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
และท่อระบายนํ�า 
ภายในหมู่ที� 9

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง และท่อ
ระบายนํ�า หมู่ที� 9 ปี
ละครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
นายประยูรณ ์บัวลํ�า
เลิศ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 9 สายบ้าน
นายโกมล ฉิมกล่อม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.9 บ้าน
เนินสวรรค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
5  ม.ยาว 430 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,300,000 1,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 สายบ้าน
ไทรทอง - บ้านนาย
สําองค์ ด้วงสวัสดิ�

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,800  494,800  494,800    494,800    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กระเหรี�ยง - ไทรทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

494,700  494,700  494,700    494,700    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที� 10
 สายหนองตาตุ้ม - 
ทุ่งยาว

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว580 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที� 10
 สายทุ่ง
ยาว - หนองตาตุ้ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 5 ม. ยาว 580 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 1,800,000 1,800,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
10 
สายหนองตาตุ้ม - 
หนองตาขาวเชื�อม 
ตําบลด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ยาว 3,000 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
10 
สายบ้านทุ่งยาว - 
บ้านหนองพวง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 6,000 ม.
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 ซอย 1

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า
กว้าง 5 ม. ยาว 600 
ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 ซอย 2

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
ยาว 1,600 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,600,000 3,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ม.10 
บ้านทุ่งสกุลทอง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
ยาว 530 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 1,600,000 1,600,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10 สายบ้าน
นายบุญช่วย  
เหลี�ยมผา - ศาล
เจ้าพ่อเขียวชะอุ่ม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง
พร้อมท่อระบายนํ�า 
กว้าง 5 ม.
 ยาว 1,500 ม.  
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหนอง
ตาขาว หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
 ม.ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลูกรัง
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 10

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

750,000  750,000  750,000    750,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 10 ซอยบ้าน
นายกิจจา พรหม
ทัศย์ - บ้านนาง
อําพัน 
เกศูนย์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,400  497,400  497,400    497,400    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 10 ซอยบ้าน
นายสุชีพ อ่อนศิริ - 
บ้านนายไพบูลย ์
ยศส้ม (ซอย 1)

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 240 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

497,600  497,600  497,600    497,600    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
สามหลัง - นายรุ่ง  
มโนมัน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง5 
ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นางสุนันท ์สุทธิ
ประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 150 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

375,000  375,000  375,000    375,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที� 
11  สายบ้าน
นายกุ่ย - บ้านห้วย
ลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 1,800 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

####### ####### 4,860,000 4,860,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 11 สายโรงมัน
 - บ้านผู้ใหญ่
ประกอบ สุทธิ
ประเสริฐ

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### 2,750,000 2,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

38
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นายจํานงค์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,500 ม.
 หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 3,750,000 3,750,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สายบ้าน
นายจเร  ประดับสุข

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,500,000 2,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง แบบ
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหมู่ที� 11 
สายบ้านสวนงิ�ว - 
ลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

ถนน คสล.กว้าง  5 
ม.ยาว 750 ม.หนา 
0.15ม. พร้อมไหล่
ทาง ข้างละ0.5 ม.

####### ####### 2,300,000 2,300,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 ซอย 3 
ข้างลานมันต่อจาก
คอนกรีตเดิม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,300  491,300  491,300    491,300    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 11 สาย
หมู่บ้านสามหลัง

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 195 ม.
หนา 0.15 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

491,100  491,100  491,100    491,100    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ที� 12 สายภายใน
หมู่บ้าน

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

250,000  250,000  250,000    250,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังและท่อ
ระบายนํ�าภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมท่อ
ระบายนํ�าภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1-12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง
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## ถนนลาดยาง หมู่ที� 

12 สายนํ�าตกสาธิต 
- ห้วยลําทราย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 6 ม. ยาว 10,000
 ม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ0.5 ม.

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 12 สายบ้าน
หินสีพัฒนา - บ้าน
ตะเคียนงาม

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง5 
ม. ยาว 200 ม.
 พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ0.5 ม.

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 12 สายบ้าน
เหมืองพัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนน คสล. กว้าง 4
 ม. ยาว 230 ม.
 หนา 0.15 ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ0.5 ม.

492,900  492,900  492,900    492,900    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา 
- บ้านเจดีย์ หมู่ 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที�
 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ไหล่ทาง
ถนนลาดยาง ข้างละ 
1 ม.
ยาว 1,000 ม. 
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านพัฒนา
 - บ้านทุ่งเจดีย์

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
6 ม. ยาว 2,825 ม.
หนา 0.5 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ1 ม.

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านท่าโป่ง 
- บ้านลําเภา หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนลาดยางกว้าง 
6 ม. ยาว 5,233 ม.
 หนา 0.5 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ1 ม.

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ที� 1 - 12

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ครัวเรือนมีการ
คมนาคม สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 10 จุด

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 6 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 8 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 8 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 10 จุด

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 5 
ต.จรเข้เผือก  จํานวน
 20 จุด

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
บ้านนายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
บ้านนายทองใบ 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
บริเวณบ้านนาย
เอื�อม 
ภายในหมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้
ปริมาณมากขึ�น และ
ทางนํ�าไหลมีความ
สะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 6

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีความสะดวก และ
รวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
ภายใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 แห่งหมู่ที� 1 - 12

650,000  650,000  650,000    650,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

41
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ก่อสร้างท่อลอด

เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 5

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 5
จํานวน 3 จุด

900,000  900,000  900,000    900,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวางสายบ้านหัวไร่
พัฒนา

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

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

284,547  284,547  284,547    284,547    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที� 12

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้สะดวกและรวดเร็ว

 - ก่อสร้างท่อลอด
เหลี�ยม 3 ช่องทาง
หมู่ที� 12
จํานวน 2 จุด

600,000  600,000  600,000    600,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
การป้องกัน
ปัญหานํ�าท่วม

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## เจาะบ่อบาดาล
พร้อมถังประปา หมู่
ที� 4 กลุ่มบ้านนาย
แมน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

เจาะบ่อบาดาลพร้อม
ถังประปา หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

900,000  900,000  900,000    900,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าประปาเพื�อ
อุปโภค บริโภค หมู่
ที� 5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�า หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อส่ง
นํ�าประปาบ้านวัง
ปลา 
หมู่ที� 5 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดวางท่อประปา 
พร้อมอุปกรณ ์
ระยะทาง
9,500 เมตร

610,000  610,000  610,000    610,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า 
 และขุดลอกลําห้วย
 หมู่ที� 2 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
และขุดลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายเก็บนํ�า 
 และขุดลอกลําห้วย
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีการไหล
ได้ สะดวกและรวดเร็ว

 - ขุดลอกฝายเก็บนํ�า
และขุดลอกลําห้วย

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างท่อระบาย
นํ�าภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อระบายนํ�าที�
ท่วมขังบริเวณผิว 
จราจร

 - ก่อสร้างท่อระบาย
นํ�า ภายใน ต. จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## ก่อสร้างประตูเปิด -
 ปิด นํ�า หมู่ที� 1

 - เพื�อแก้ไขปัญหา
ในการส่งนํ�า

 - ก่อสร้างประตูเปิด -
 ปิดคลองส่งนํ�าหมู่ที� 
1 จํานวน 1 จุด  - 
หนองบัวน้อย

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนที�ซื�อ
นํ�าใช้  ได้รับ
ปริมาณนํ�าเต็ม
จํานวน

กองช่าง

42
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าภายในตําบล
จรเข้เผือกหมู่ที� 1 - 
12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดคลองไส้ไก่ หมู่ที�
 2

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขุดคลองไส้ไก่ 1 
สาย ระยะทาง3 กม. 
บ้านนายลอง - บ้าน
นายเมือง

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายคลองส่งนํ�า 
หมู่ที� 3

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายคลองส่งนํ�า 
หมู่ที� 3 จํานวน 2 จุด
- ลําเภา , - จรเข้
เผือก 1

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�าภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 
1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ซ่อมแซมคลองส่ง
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ####### ####### ######## ######## - กองช่าง
-

## ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที�
 2 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
อาคารเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที� 2 
ต.จรเข้เผือก ขนาด 
กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.

401,000  401,000  401,000    401,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า 
ภายในตําบลจรเข้
เผือกหมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
 ภายใน ต.จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่มาก
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่
มากภายใน ต. จรเข้
เผือก

####### ####### 9,200,000 9,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

ระบบท่อส่งนํ�าของ
กรมชลประทาน 
(นํ�าจากอ่างเก็บนํ�า

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอและ

 - ขยายท่อส่งนํ�าจาก
อ่างเก็บนํ�า หมู่ที� 9 
ไปหมู่ที� 

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง(กรมทรัพยากรนํ�า)
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## ปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายใน ต. จรเข้เผือก
 ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค
บริโภค เพียงพอ 
และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกลําห้วย / 
คลอง / สระนํ�า/ 
ฝายกักเก็บนํ�าและ
อ่างเก็บนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกลําห้วย/
คลอง/สระนํ�า/ฝายกัก
เก็บนํ�าและอ่างเก็บ
นํ�าภายใน ต. จรเข้
เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง หมู่ที� 1 -
 12

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งนํ�า
ใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดสระนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�าภายใน ต.
 จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก 
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
บ้านห้วยพุหวาย
พร้อมท่อส่งนํ�า หมู่
ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
หมู่ที� 5,6,7,8,9,10 
 มีนํ�าอุปโภค - 
บริโภคและการเกษตร

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 5 
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 -ประชาชนหมู่ที�
5,6,7,8,9,10มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างฝายแม้ว
ภายใน ต.จรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายแม้ว
ภายใน ต.จรเข้เผือก  
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

##  ซ่อมแซมสถานีสูบ
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ภายใน
 ต.จรเข้เผือก  มีนํ�า
อุปโภค - บริโภค
และการเกษตร

 - ซ่อมแซมสถานีสูบ
นํ�าภายใน ต.จรเข้
เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 8,000,000 8,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

ประชาชนภายในต.
จรเข้เผือกมีนํ�า 
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร

กองช่าง

## ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างอ่างเก็บนํ�า
ขนาดใหญ่ หมู่ที� 12

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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## ก่อสร้างถังเก็บนํ�า /

 แท๊งก์นํ�า / ถังเชม
เปญ
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บนํ�า
ภายใน ต. จรเข้เผือก
 หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันนํ�ากัด
เซาะตลิ�งภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที�  1 , 2 , 3 , 4

 - เพื�อป้องกันนํ�ากัด
เซาะตลิ�ง

 - ก่อสร้างกําแพง 
คสล. ป้องกันนํ�ากัด
เซาะ
ตลิ�ง ภายใน ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 แห่ง 
หมู่ที� 1 , 2 , 3 , 4

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ตลิ�งมีความ
แข็งแรงและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยม่วง หมู่ที� 3

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยม่วง หมู่ที� 3

####### ####### 2,673,000 2,673,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 80 - 
100 คน

 - เพื�อให้เด็กๆในเขต 
อบต.จรเข้เผือก มี
สถานที�เรียนที�ได้
มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขนาด 
80-100 คน

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -เด็กมีสถานที�
เรียนที�ได้มาตรฐาน
 สะอาด และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งนํ�า ฝายกั�น
นํ�า และอ่างเก็บนํ�า
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งนํ�า ฝายกั�นนํ�า
และอ่างเก็บนํ�าภายใน
 ต. จรเข้เผือก

600,000  600,000  600,000    600,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในตําบลจรเข้
เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ใน 
ต. จรเข้เผือก มี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายใน ต. จรเข้เผือก
หมู่ที� 1 - 12

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
ปัญหาไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะที�
ชํารุดให้ใช้งานได้ดี

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายใน
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## แก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ตกภายใน ต.
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 -เพื�อปรับปรุงไฟฟ้า
ภายใน 
ต.จรเข้เผือก ให้ใช้
งานได้ดี

 - แก้ไขปัญหาไฟฟ้า
ตกภายใน ต. จรเข้
เผือก หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใช้ตลอดเวลา

กองช่าง
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## ก่อสร้างลานกีฬา 

ภายในตําบล
จรเข้เผือก หมู่ที� 1 -
 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา 
ภายในตําบลจรเข้
เผือก
หมู่ที� 1 - 12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เพื�อให้
ประชาชนมีสถานที�
ออกกําลังกาย

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ฝึกอบรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ�า

  - เพื�อเพิ�มพูน
ความรู้และวิธีการใช้
นํ�าอย่างประหยัด
และถูกวิธี

 - อบรมให้ความรู้ใน
การใช้นํ�าอย่าง
ประหยัดและถูกวิธี
กับประชาชนใน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีการ
ใช้นํ�าถูกวิธีและ
ประหยัด

สํานักปลัด

##  เร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิ�ใน
ที�ดินทํากินให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
มีที�ดินเป็น
ของตนเอง

 - ประชาชนมีที�ดินที�มี
เอกสารสิทธิ�เพิ�มขึ�น

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
เอกสารสิทธิ�
ถูกต้องเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

## ให้ความรู้ในการ
พัฒนาและฟื�นฟู
คุณภาพของดิน
และการใช้ที�ดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

 - เพื�อให้คุณภาพ
ของดินดีขึ�นและ 
ปลูกพืชได้ผลดี

 - ให้ความรู้ในการ
พัฒนาและฟื�นฟู
คุณภาพ
ของดินแก่ประชาชน
ใน ต. จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ดินได้รับการ
ปรับปรุงผลิต
ผลผลิตได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

## ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที� 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 
จํานวน 3 จุด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 
4 เมตร 
ยาว 4,900 ม.

88,500    88,500    88,500      88,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ 
จํานวน 5 จุด

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
  ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ถนนหินคลุกกว้าง 
5 เมตร 
ยาว 1,100 ม.

161,600  161,600  161,600    161,600    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ถนนที�มีมาตา
ฐานใช้สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น 
ภายในหมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 5

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างแท๊งก์
นํ�าประปาขนาดใหญ่
 หมู่ที� 2 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 -ก่อสร้างแท๊งก์
นํ�าประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ที� 2
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 4,000,000 4,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 -ประชาชนมีนํ�าไว้
ใช้อุปโภค บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขยายเขตวางท่อส่ง
นํ�าหนองบัวน้อย 
หมู่ที� 1 ต.จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - วางท่อส่งนํ�าหนอง
บัวน้อย หมู่ที� 1 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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## ขยายเขตวางท่อ

ระบายนํ�าจากทุ่งนา
หนองบัวน้อยลง
แม่นํ�าแควน้อย หมู่ที�
 1 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มทางนํ�าให้
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว

 - วางท่อระบายนํ�า
จากทุ่งนาหนองบัว
น้อย
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
 ยาว 1,000 ม.
พร้อมบ่อพัก

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - นํ�าไหลสะดวก 
ลดปัญหา
นํ�าท่วมขัง

กองช่าง

## ขุดลอกสระนํ�า
บริเวณศาลาหมู่บ้าน
หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกสระนํ�า
บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก จํานวน 
3 ไร่

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกสระหลวง
บ้านนายผัดเล็ก 
ทองแดง และบ้าน
นางเยี�ยม ผมนิล 
หมู่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอก สระหลวง
หมู่บ้าน หมู่ที� 9 
ต.จรเข้เผือก จํานวน 
3 ไร่

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขุดลอกคลองหน้า
ฝายนํ�าล้นบริเวณ
ท้าย
ไร่นายเฉลิม 
เหลืองตระกูล หมู่ที�
  

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองหน้า
ฝายนํ�าล้นบริเวณ 
หมู่ที� 9
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างถังเก็บ
นํ�าฝน  หมู่ที� 9 ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างถังเก็บ
นํ�าฝน จํานวน 1 จุด

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 9

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ที� 9 จํานวน 1 จุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปา หมู่ที� 8 
 ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปาหมู่บ้าน
ภายใน 
ต. จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

60,000    60,000    60,000      60,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�า
ภายในหมู่ 8 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า 
กว้าง 20 เมตร ยาว 
300 ม.
หมู่ที� 9 ต.จรเข้เผือก

350,000  350,000  350,000    350,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายนํ�าล้น 
ภายในหมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ภายในหมู่ที� 12

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง
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## ขุดเจาะบ่อบาดาล

ภายในตําบลจรเข้
เผือก หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่ง นํ�าใช้เพิ�มขึ�น

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ภายใน ต. จรเข้เผือก 
หมู่ที� 12 จํานวน 1 จุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 7  
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 6

70,000    70,000    70,000      70,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ขุดลอกแหล่งนํ�า
ภายในหมู1- 12  ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น 
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกแหล่งนํ�า 
กว้าง 20 เมตร ยาว 
10 กม. หมู่ที� 1 - 12 
ต.จรเข้เผือก พร้อม
ก่อสร้างฝาย

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งนํ�าเพิ�มขึ�น

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน หมู่ที� 
7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 7

####### ####### 6,000,000 6,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างแท๊งก์นํ�า
แบบคอนกรีต (บน
เขาสายพาน) ม.3 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

ก่อสร้างแท๊งก์นํ�า
แบบคอนกรีต (บน
เขาสายพาน) ม.3 ต.
จรเข้เผือก

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างฝายกันนํ�า 
ม.8 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างฝายกันนํ�า
 หมู่ที� 8

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 1-12 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 
1-12

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ซ่อมแซมประปา 
หมู่ที� 6 บ้านหนอง
โสน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
 และทั�วถึง

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

24,500    24,500    24,500      24,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที�
 2 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชนมี
ศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

 - ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที� 2  ต.
จรเข้เผือก

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน

กองช่าง
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## ก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวประจําหมู่บ้าน 
ม.1 -  ม.12

เพื�อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 - ก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

####### ####### 7,000,000 7,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการได้รับข่าวสาร

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 2

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชนหมู่ที� 2 
จํานวน 3 จุด 
(3 ตัว 4 ตู้/จุด)

100,000  100,000  100,000    100,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 5

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 5

100,000  100,000  100,000    100,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 1,12
 ปีละ 1 แห่ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  - ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
เพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยลําขลุง ม.4 
บ้านท่ามะไฟ - ม.6
 ต.ด่านมะขามเตี�ย

 -เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจร
ไป-มา

 - ก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยลําขลุง  
ระยะทาง 100 เมตร

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ   หมู่ที� 
1,2,3,10,11 
ต. จรเข้เผือก - ม.5
 ต.กลอนโด

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน  มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง) 
หมู่ที� 4 บ้านท่ามะไฟ
 -ม.6 ต.ด่านมะขาม
เตี�ย 
จํานวน 10 จุด

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## ขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที� 12 
สายบ้านเหมือง
พัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ

วางท่อPVC 
ระยะทาง 850 เมตร

107,500  107,500  107,500    107,500    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง

## ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวทุก
หมู่บ้าน หมู่ที� 1 -  
หมู่ที� 12

เพื�อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ขยายเขตท่อเมนน
ส่งนํ�าประปา ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ในการ
เกษครเพียงพอ
 และทั�วถึง

 - ขยายท่อเมนส่ง
นํ�าประปา ภายใน 
ต.จรเข้เผือก หมู่ที� 1
 - 12

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
นํ�าในการอุปโภค
 บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



##  ติดตั�งเครื�องหมาย
บังคับจราจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

 - ติดตั�งเครื�องหมาย
บังคับจราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

##  ปรับปรุง
เครื�องหมายบังคับ
จาจร ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อปรับปรุงป้าย
ที�ชํารุด

 - ปรับปรุง
เครื�องหมายบังคับ
จราจรบริเวณ 
ต.จรเข้เผือก ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ม.4 
บ้านท่ามะไฟ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

 - ลานเอนกประสงค์ 
1 ไ/ร่

####### ####### 2,000,000 2,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 -ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

## จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที� 1 - 12

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารโดยทั�วถึง

 - จัดตั�งหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้านให้
ประชาชน หมู่ที� 1 -12

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว/
เสียงตามสายที�ชํารุด

 - เพื�อให้หอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสาย
ใช้การได้

 -ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว/เสียง
 ตามสาย ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

กองช่าง

## ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ / 
ศาลาประชาคม
ของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน ์จาก
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน
 ในตําบล

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

## ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
 / ศาลาประชาคม
ของหมู่บ้าน

 -  เพื�อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จาก 
อาคาร

 - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน
 ภายในตําบล

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
 สายบ้านนายสาย
ชล 
เหลืองตระกูล – 
บ้านนายปัญญา  
กลั�นขํา หมู่ที� 9

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง
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## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายหมู่ที� 5 บ้าน
ไทรทอง – 
หมู่ที� 9 บ้านหนอง
กะเหรี�ยง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หนองกกแดง– 
หนองตาตุ้ม หมู่ที� 
10

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  0.5
เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื�อมต่อระหว่าง
สายหมู่ที� 5 บ้าน
ไทรทอง – หมู่ที� 8 
บ้านหนองกวาง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา

ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายหนองตา
ตุ้ม– หนองโสน หมู่ที� 6

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ  0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที� 11
 ซอย 2 เชื�อมซอย 3

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
บ้านหินสีพัฒนา 
หมู่ที� 12

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ  
0.50เมตร

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนนที�
มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

51
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## โครงการ

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 
สายบ้านนางพร
เพ็ญ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2
สายหลังป้อมตํารวจ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 12 
สายบ้านนายพีท – 
บ้านนายมนตรี

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านสายบ้านนาย
พีท – บ้านนายมนตรี

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�12 
สายบ้านหินสีพัฒนา
 –บ้านพุม่วง

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มาและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านสายบ้านหิน
สีพัฒนา –บ้านพุม่วง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีถนน
ใช้สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 1 บ้านท่า
เสด็จ

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 1 บ้าน
ท่าเสด็จ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 บ้านจรเข้
เผือก

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2บ้าน
จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

52
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 สายหนอง
พวง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 สาย
หนองพวง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 2 สายหลัง
บ้านนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 2 สาย
หลังบ้านนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3 บ้านท่าโป่ง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 บ้าน
ท่าโป่ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3สายหน้าวัด
จรเข้เผือก –แยกถํ�า
อ่างหิน

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3สาย
หน้าวัดจรเข้เผือก –
แยกถํ�าอ่างหิน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3 สายริมนํ�า

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 สาย
ริมนํ�า

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 3สายหนอง
แจง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 3สาย
หนองแจง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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## ติดตั�งไฟฟ้า

สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 4 บ้านท่า
มะไฟ

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 4 บ้าน
ท่ามะไฟ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 5บ้านไทรทอง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 5บ้าน
ไทรทอง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 6 บ้านหนอง
โสน

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 6 บ้าน
หนองโสน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 7บ้านหนอง
หญ้าปล้อง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 7บ้าน
หนองหญ้าปล้อง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 8 บ้านหนอง
กวาง

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 8บ้าน
หนองกวาง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 9บ้านเนิน
สวรรค์

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 9บ้าน
เนินสวรรค์

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 10 บ้านทุ่ง
ทองพัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 11บ้านสวน
งิ�วพัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 11
บ้านสวนงิ�วพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที� 12 บ้านหินสี
พัฒนา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที� 12
บ้านหินสีพัฒนา

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนนทางหลวงสาย 
3025 จากสะพาน
ลําทราย –สะพาน
ลําเภา

เพื�อป้องกันอันตราย
ให้กับประชาชนใน
การสัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนทาง
หลวงสาย 3025 
จากสะพานลําทราย
 –สะพานลําเภา

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและ
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ไป- มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

## ปรับปรุงปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที�
 3 บ้านท่าโป่ง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 3 บ้านท่าโป่ง

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�5 บ้าน
ไทรทอง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�5 บ้าน
ไทรทอง

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง



## ขยายเขตท่อประปา 
เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
จ่ายนํ�าประปา หมู่ที�
 5บ้านไทรทอง

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 5บ้าน
ไทรทอง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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## ขยายเขตท่อประปา

บริเวณบ้านท่า
มะไฟหมู่ที�4 บ้าน
ท่ามะไฟ

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที�4 บ้าน
ท่ามะไฟ

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## ขยายเขตท่อประปา 
เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
จ่ายนํ�าประปา หมู่ที�
 10บ้านทุ่งทอง
พัฒนา

เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 10
บ้านทุ่งทองพัฒนา

110,000  110,000  110,000    110,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีนํ�าใน
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ประชาชน
ประชาชนมีนํ�าใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

## วางท่อ คสล.ขนาด
 0.60

                             
     เพื�อแก้ไขและ
ป้องกันนํ�าท่วม

วางท่อ คสล. ขนาด
0.60 เมตรหมู่ที�4 
บ้านท่ามะไฟ

185,000  185,000  185,000    185,000    -  ไม่มีนํ�าท่วมขัง ไม่มีนํ�าท่วมขัง กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณทางแยก
ต่างๆภายในตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้บริเวณ
ถนนที�มีทางแยกมี
แสงสว่างในเวลา
กลางคืน

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณทาง
แยกต่างๆภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�าเส้น 
บ้านยายตุ้ย หลวง
ทัพ หมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�าเส้น บ้านยาย
ตุ้ย หลวงทัพ หมู่ที� 4
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า (เส้น
บ้านนายนา หลวง
ภักดี) หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า (เส้นบ้านนาย
นา หลวงภักดี) หมู่ที�
 4 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดย
ยกระดับระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที� 5 
เชื�อมหมู่ 8 และหมู ่
9 ระยะทางประมาณ
 8 กิโลเมตร ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดย
ยกระดับระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที� 5 
เชื�อมหมู่ 8 และหมู ่9
 ระยะทางประมาณ 8
 กิโลเมตร

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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## โครงการปรับปรุง

คลองส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรพร้อม
วางท่อระบาย
นํ�าหน้า อบต. - 
บ้านนายถาวร หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อแก้ไขปัญหา
ในการส่งนํ�า

 - ปรับปรุงคลองส่งนํ�า
เพื�อการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายนํ�า หมู่
ที� 3  ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมี
นํ�าใช้เพื�อ
การเกษตร

 - ประชาชนที�ซื�อ
นํ�าใช้  ได้รับ
ปริมาณนํ�าเต็ม
จํานวน

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหนองบัว
 หมู่ที� 1 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหนองบัว หมู่ที�1 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหนอง
บัวน้อย หมู่ที� 1 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหนองบัวน้อย 
ระยะทางประมาณ 2
 กิโลเมตร  หมู่ที�1 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
คลองส่งนํ�าหลัง
โรงเรียนบ้านท่า
เสด็จ หมู่ที� 1 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การเก็บนํ�า
ได้ปริมาณมากขึ�น
และทางนํ�าไหลมี
ความสะดวกขึ�น

 - ขุดลอกคลองส่ง
นํ�าหลังโรงเรียน
บ้านท่าเสด็จ หมู่ที�1
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 100,000    100,000    100,000     ประชาชน มีนํ�า
ใช้เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขยายท่อ
ส่งนํ�าเพื�อการเกษตร
 จากหนองแก ถึง
บ้านนางแต๋วหมู่ที� 4
 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายท่อส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตร จาก
หนองแก ถึงบ้านนาง
แต๋วหมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชน มีนํ�า
ใช้เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขยายท่อ
ส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรจากบ้าน
นายหวัง ถึง หนอง
กกแดง หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ 
และทั�วถึง

ขยายท่อส่งนํ�าเพื�อ
การเกษตรจากบ้าน
นายหวัง ถึง หนอง
กกแดง หมู่ที� 4 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 600,000  600,000  600,000   ประชาชน มีนํ�า
ใช้เพื�อการเกษตร

 - ประชาชนมีนํ�าใช้
เพื�อการเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการจัดซื�อ
เครื�องกรองนํ�า
สําหรับระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที� 3 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าสะอาด ปลอดภัย
ไว้ใช้อุปโภค บริโภค

 - จัดซื�อเครื�องกรอง
นํ�าสําหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 
3 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
สําหรับอุปโภค 
บริโภค สะอาด 
ปลอดภัย

สํานักปลัด

## โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 หมู่ที� 7 พร้อม
ติดตั�งแผงโซลาเซล

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอและ
ทั�วถึง

 - ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที�
 7 พร้อมติดตั�งแผง
โซลาเซล

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

57
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์

ของโครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที�มา

ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
บ้านนายชูศักดิ� - 
วัดหนองมะค่า หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน คสล.
 สายบ้านนายชูศักดิ� -
 วัดหนองมะค่า หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง - ศาลา
ประชาคม หมู่ที�   7
 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน คสล.
 สายโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง - 
ศาลาประชาคม หมู่ที�
 7 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บ้านนางเสียน - 
บ้านนายเชิญ รุ่มรวย
 หมู่ที� 7

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายบ้านนาง
เสียน - บ้านนายเชิญ
 หมู่ที� 7

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บ้านเจ๊ดา - บ้าน
นายนิพน พักเสียงดี
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายบ้านนาง
เสียน - บ้านนายเชิญ
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมถนน
หินคลุกสาย
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง - ศาลา
ประชาคม หมู่ที� 7
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 สายโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง - 
ศาลาประชาคม หมู่ที�
 7ตําบลจรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟกิ�ง)  หมู่ที� 7 
จํานวน 10 จุด

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ�ง)  
หมู่ที� 7 จํานวน 10 จุด

-  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง



## โครงการขยายเขต
ท่อส่งนํ�าประปา 
เส้นวัดหนองมะค่า -
 บ้านนางลําพึง 
ปานคํา หมู่ที� 7 ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
นํ�าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 
และทั�วถึง

 - ขยายเขตท่อส่ง
นํ�าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที� 7

-  - 320,000  320,000  320,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

กองช่าง
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## โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง สายบ้าน
 ส.จ.นาราย - บ้าน
นางลูกคิด หมู่ที� 7
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้าน ส.จ.
นาราย - บ้านนาง
ลูกคิด หมู่ที� 7ตําบล
จรเข้เผือก

-  - 150,000  150,000  150,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สาย
ศาลาประชาคม - 
บ้านเจ๊ดา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายศาลา
ประชาคม - บ้านเจ๊ดา
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการวางท่อ
ระบายนํ�าหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 หมู่ที� 10 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อแก้ไขและ
ป้องกันปัญหานํ�า
ท่วมขัง

 -วางท่อระบาย
นํ�าหน้าโรงเรียนบ้าน
ทุ่งยาว หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - 150,000  150,000  150,000   ประชาชน
ปลอดภัยจาก
ปัญหานํ�าท่วมขัง

 - ไม่เกิดปัญหานํ�า
ท่วมขัง

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านหนองโสน
 - หนองตาตุ้ม

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ระยะทาง 3,500
 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านหนองตา
ตุ้ม - บ้านหนองพวง

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ระยะทาง 800 
ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที� 10 
สายบ้านทุ่งยาว - 
บ้านหนองมะค่า

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ถนนลาดยาง กว้าง
 8 ม. ยาว 5,000 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ผิวถนนลาดยาง  
สายหนองตาตุ้ม - 
หนองตาขาว หมู่ที� 
10 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

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

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 10 ไร ่ 
จํานวน 2 แห่ง ใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 
10 ไร ่ จํานวน 2 แห่ง
 ในพื�นที�หมู่ที� 10

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด
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## โครงการขุดสระนํ�า 

ขนาด 5 ไร ่ จํานวน
 3 แห่ง ในพื�นที�หมู่
ที� 10ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 5
 ไร ่ จํานวน 3 แห่ง 
ในพื�นที�หมู่ที� 10

-  - 450,000  450,000  450,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 2 - 3 ไร ่5 
แห่ง ในพื�นที�หมู่ที� 
10ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 2
 - 3 ไร ่5 แห่ง ใน
พื�นที�หมู่ที� 10

-  - 650,000  650,000  650,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลภายใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 3 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในพื�นที�หมู่ที� 10
 จํานวน 3 แห่ง

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาและหอ
ถัง ในเขตพื�นที�หมู่ที�
 10 จํานวน 3 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างระบบ
ประปาและหอถัง ใน
เขตพื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 3 แห่ง

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
หอถังแชมเปญ
พร้อมระบบประปา
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใน
พื�นที�หมู่ที� 10 
จํานวน 5 แห่ง

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างหอถังแชม
เปญพร้อมระบบ
ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื�นที�
หมู่ที� 10 จํานวน 5 
แห่ง

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า ใน
พื�นที�หมู่ที� 10

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า ในพื�นที�หมู่ที� 
10

-  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
หน้าโรงเรียนบ้าน
ทุ่งยาว หมู่ที� 10

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้าแสง
สว่างหน้าโรงเรียน
บ้านทุ่งยาว หมู่ที� 10

-  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการขยาย
ถนนลาดยาง
บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 หมู่ที� 10 มีเกาะ
กลาง พร้อมติดตั�ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง

 - เพื�อให้ประชาชน
ใน ต. จรเข้เผือก มี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป - มาและมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคมใน
ช่วงเวลากลางคืน

 -ขยายถนนลาดยาง
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านทุ่งยาว หมู่ที� 10 
ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 20 เมตร มี
เกาะกลาง พร้อม
ติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่าง

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในเวลา
กลางคืน

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลูกรัง
อัดบดแน่น พร้อม
วางท่อระบายนํ�า 
หมู่ที� 10ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจรไป
 - มา

 - ปรับปรุงยกระดับ
ถนนลูกรังอัดบดแน่น
 กว้าง 8 ม. ระยะทาง
 3,000 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายนํ�า

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง
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## โครงการก่อสร้าง

ฝายบ้านนายเบื�อย -
 บ้านนายมานพหมู่ที�
 5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ขุดลอกฝายบ้าน
นายเบื�อย - บ้านนาย
มานพหมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - มีแหล่งนํ�า
เพิ�มขึ�นในการ
อุปโภคและ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
บริเวณถนนสาย
หลังวัดเขามอเจริญ
ธรรม หมู่ที� 11 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที�สัญจรไป
 - มา

 -  เพื�อลดอุบัติเหตุ 
และการเกิดเหตุ
อาชญากรรมในพื�นที�

-  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการขุดสระนํ�า 
ขนาด 3-5 ไร ่ใน
พื�นที�หมู่ที� 4 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดสระนํ�า ขนาด 
3-5 ไร ่ ในพื�นที�หมู่ที�
 4 ตําบลจรเข้เผือก

-  - 200,000  200,000  200,000   ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตร

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝายหมู่บ้านวังปลา 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝาย
หมู่บ้านวังปลา หมู่ที� 
5 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

ประชาชนมีแหล่ง
นํ�าสําหรับอุปโภค
และเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝาย 10 (บ้านไร่
ไทรทอง)  หมู่ที� 5 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ขุดลอกฝาย 10 
(บ้านไร่ไทรทอง)  
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการขุดลอก
ฝายหลังวัดไทรทอง
  หมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝายหลัง
วัดไทรทอง  หมู่ที� 5 
ตําบล จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการขุดลอก
ฝายบ้านนาย
สมพงษ ์ สินเจริญ 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ขุดลอกฝายบ้าน
นายสมพงษ ์ สิน
เจริญ หมู่ที� 5 ตําบล 
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ฝายซอย  หุบพระ 
หมู่ที� 5 ตําบล        
 จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายซอย   
      หุบพระ หมู่ที� 5 
ตําบล      จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

61
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
บุญช่วย  สดใสหมู่ที�
 1 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญช่วย 
 สดใสหมู่ที� 1 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสถาบัน
เพาะกล้าคุณธรรม -
 บ้านนายประมวล  
ประกอบแสง  หมู่ที�
 1 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสถาบันเพาะกล้า
คุณธรรม - บ้านนาย
ประมวล  ประกอบ
แสง  หมู่ที� 1 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
เชษฐ์  สาหร่าย 
หมู่ที� 2ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเชษฐ์  
สาหร่าย หมู่ที� 2
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณและที�มา ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตโดย
การขยายผิวจราจร
สายบ้านท่าโป่ง 
(ซอย รพ.สต.บ้าน
ท่าโป่ง) หมู่ที� 3 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงถนนสาย
ท่าโป่ง (ซอย รพ.
สต.บ้านท่าโป่ง) หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกท์
คอนกรีตสายทุ่ง
ศาลา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก
เชื�อมหมู่ที� 6 ตําบล
บ้านเก่า

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก - หมู่ที� 6 
ตําบลบ้านเก่า

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตโดย
การขยายผิวจราจร
สายหนองกะเหรี�ยง
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงถนนสาย
หนองกะเหรี�ยง หมู่ที�
 9 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที�8 
เชื�อมต่อหมู่ที� 9 
และหมู่ที� 5 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกท์คอนกรีต 
หมู่ที�8 เชื�อมต่อหมู่ที�
 9 และหมู่ที� 5 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

62
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
สมศักดิ�  รอดภัย - 
บ้านนายสมชาย  
บัญชา หมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมศักดิ� 
 รอดภัย - บ้านนาย
สมชาย  บัญชา หมู่ที�
 10 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ติ�ว  หมู่ที� 11 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางติ�ว  หมู่ที� 11
 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีต
เป็นถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สาย
บ้านหนองกะเหรี�ยง 
 หมู่ที� 9 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเป็นถนน
แอสฟัลท์ ติกคอนก
รีต สายบ้านหนอง
กะเหรี�ยง  หมู่ที� 9 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ฝายนํ�าล้นบริเวณ
บ้านนายอมร หมู่ที� 
5 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
บริเวณบ้านนายอมร 
หมู่ที� 5 ตําบลจรเข้
เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ฝายนํ�าล้นบริเวณ
หัวไร่บ้านนาย
ไพฑูรย ์แซ่ลี� หมู่ที� 
11 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 -ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
บริเวณหัวไร่บ้านนาย
ไพฑูรย ์แซ่ลี� หมู่ที� 
11 ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ฝายนํ�าล้นระหว่าง
หมู่ที� 3 หมู่ที� 7 
และหมู่ที� 10 ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ก่อสร้างฝายนํ�าล้น
ระหว่างหมู่ที� 3 หมู่ที�
 7 ปละหมู่ที� 10 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด



## โครงการซ่อมแซม
ฝายนํ�าล้นบ้านนาย
เสียม โตเอี�ยม หมู่ที�
 3 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บนํ�า
สําหรับอุปโภคและ
นํ�าเพื�อการเกษตร

 - ซ่อมแซมฝายนํ�า
ล้นบ้านนายเสียม โต
เอี�ยม หมู่ที� 3 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค
และการเกษตร

 - ประชาชนมี
แหล่งนํ�าสําหรับ
อุปโภคและเพื�อ
การเกษตรปริมาณ
นํ�าเพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด
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ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการก่อสร้าง

พร้อมติดตั�งหอถัง
แชมเปญ หมู่ที� 9 
ตําบล จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มแหล่งกัก
เก็บนํ�า

 - ก่อสร้างหอถังแชม
เปญพร้อมระบบ
ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื�นที�
หมู่ที� 10 จํานวน 5 
แห่ง

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีนํ�า
ในการอุปโภค 
บริโภค

 - ประชาชนมีนํ�า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ และทั�วถึง

สํานักปลัด

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองโสน - พุตา
เกตุ  หมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง3,200 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ทองเพียร  หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง150 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
ศาลาประชาคม - 
บ้านนายเล็ก ป.
สุวรรณ หมู่ที� 6 

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 500 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนมีถนน
ที�มีมาตาฐานใช้
สัญจร

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองโสน - บ้าน
นายบุญมี  อินแก้ว 
 หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหน้าโรงเรียน
บ้านหนองโสน - 
บ้านนายบุญมี  อิน
แก้ว  หมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาง
ค้าง - บ้าน
หนองขุยหมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,800 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

## โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�  6 
ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 - โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที�  6 
ตําบลจรเข้เผือก

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

64
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
## โครงการติดตั�ง

ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่
ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้การ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน มีความ
สะดวก

 - ติดตั�งไฟฟ้าส่อง
สว่างหมู่ที� 6 ตําบล
จรเข้เผือก

-  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ใช้สัญจร

 - ป้องกันการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรมและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
แดง - บ้านนางสาง
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 300 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



## โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
บุญชู - พุตามั�น หมู่
ที� 6 ตําบลจรเข้เผือก

 -เพื�อให้ประชาชน
ในตําบลได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 -ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 500 ม.

-  - ####### ####### #######  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

 - ประชาชนได้รับ
การบริการ
คมนาคมที�สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

65
ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



1 ส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูป
สินค้าการเกษตร

 - เพื�อให้ประชาชน
ทุกหมู่บ้านในตําบล
มีรายได้เพิ�มขึ�น

 - ส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูปสินค้า
การเกษตรภายใน ต.
 จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีการ
พัฒนาการผลิตและ
  แปรรูปสินค้า
การเกษตรเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 ส่งเสริมสินค้าหนึ�ง
ตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์

 - เพื�อให้ตําบลมี
สินค้าหนึ�งตําบล
หนึ�งผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้แก่ประชาชน

 - ส่งเสริมสินค้าหนึ�ง
ตําบลหนึ�งผลิตภัณฑ์
ภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ตําบลมีสินค้า
หนึ�งตําบลหนึ�ง
ผลิตภัณฑ์ที�ทํา
รายได้เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

3 อบรมและฟื�นฟู
อาชีพให้แก่
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
อาชีพให้สามารถ
สร้างรายได้แก่
ครอบครัวได้

 - อบรมและฟื�นฟู
อาชีพให้แก่
ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนได้มี
อาชีพที�สามารถ
เลี�ยงตัวเองได้

สํานักปลัด

4 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยว

 - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีสภาพที�ดี

 - พัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยวภายใน ต.
จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีผู้เข้าท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�นประชาชนมี
รายได้เพิ�มขึ�น

กองช่าง

5 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล

 - เพื�อให้แหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล
เป็นที�รู้จักโดยทั�วไป

 - ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที�ยวของตําบล 
ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - มีนักท่องเที�ยว
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

6 สนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร

 - เพื�อช่วยเหลือ
ด้านพันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว์ แก่เกษตรกร

 - สนับสนุนพันธุ์พืช/
พันธุ์สัตว์แจกจ่ายให้
เกษตรกร ใน ต. จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนพันธุ์
พืช/พันธุ์สัตว์ 
รายได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

7 จัดตั�งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
(หมู่บ้านละ 
100,000 บาท)

 - เพื�อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

 - จัดตั�งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
(หมู่บ้านละ 100,000
 บาท) ปีละ 1 หมู่บ้าน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - มีการรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

8 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ

 - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ 
แทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้
เกษตรกรใน 
ต. จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

66
 ตัวชี�วัด หน่วยงานที� โครงการ / วัตถุประสงค์ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด



ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
9 จัดให้มีการบริการ
ทางวิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
ร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ�มขึ�น

 - บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีการ
เกษตร ให้เกษตรกร 
ต. จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
 การเกษตรเพิ�ม
มากขึ�น

สํานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

 - เพื�อส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว

 - ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวงานสะพาน
ข้ามแม่นํ�าแคว ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม

 - ประชาชน
ท่องเที�ยวภายใน  
 ประเทศเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

11 ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค พืชที�
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย  (พืช
ปลอดภัย) ให้
เกษตรกร ต. จรเข้
เผือก  
ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค
 และจําหน่าย

สํานักปลัด

12 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพเพื�อ
การผลิตของ
ประชาชน

 - เพื�อให้มีอํานาจ
ต่อรองราคา
และมีอํานาจในการ
จําหน่าย
สินค้าเพิ�มขึ�น

 - ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพเพื�อ
การผลิต
ของประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ  1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - สามารถขาย
สินค้าได้ในราคาที�
 สูงขึ�นและมีตลาด
รองรับที�แน่นอน

สํานักปลัด

13 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการและให้
ความรู้ด้านการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้
ด้าน
การเกษตร เพิ�มขึ�น

 -อบรมเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้ด้าน
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ 1
 - 12 
ต.จรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
การเกษตรเพิ�ม
มากขึ�น

สํานักปลัด

14 ส่งเสริมการเลี�ยง
สัตว์/การเพาะเลี�ยง
สัตว์นํ�าให้แก่
เกษตรกร

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค สัตว์ที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเลี�ยง
สัตว์/การเพาะเลี�ยง
สัตว์นํ�าให้เกษตรกร 
ต. จรเข้เผือก

156,000  156,000  156,000    156,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมี
รายได้เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 จัดตั�งโรงเรียนเกษตร  - เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร 
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งโรงเรียน
เกษตร จํานวน 20 ราย
ตําบลจรเข้เผือก

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการ
ผลิตผล การเกษตร
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

ท   
กิจกรรม ของโครงการ

 
(ผลผลตของ
โครงการ) ว่าจะได้รับ



67
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
16 โครงการปุ๋ยคอก

อัดเม็ด
 - เพื�อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่ เกษตรกร

 - โครงการปุ๋ยคอก
อัดเม็ด ต.จรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิต
ลดลงและ
เกษตรกร  มีรายได้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

17 ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภค 
มีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี ต.
จรเข้เผือก

17,500    17,500    17,500      17,500      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัย
ในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก/
บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอด
สารพิษ

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคมีความ
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก/
บริโภคผลผลิต
การเกษตรที�ปลอด
สารพิษ

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัย
ในการบริโภค 
อุปโภค

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การบริโภค อุปโภค

สํานักปลัด

19 ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)

 - เพื�อให้มีการผลิต/
บริโภคพืชที� 
ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย (พืช
ปลอดภัย)
ให้เกษตรกร ต. จรเข้
เผือก

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค
และจําหน่าย

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



68

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั�วไปและ
งานกิจกรรม อบต. 
ให้ประชาชนทราบ

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารของ 
อบต. เพิ�มขึ�น

 - จัดทําเอกสาร - 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั�วไปและ
งานกิจกรรม อบต. 
ให้ประชาชนทราบ

50,000    50,000    50,000      50,000      -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

2 อุดหนุนและ
ส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา 
หมู่บ้าน (อสม.) ใน
เขต อบต.

 - อุดหนุนส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)
ทุกหมู่บ้าน

90,000    90,000    90,000      90,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

3 รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
เช่นโรค
ไข้เลือดออก โรค
เอดส์ โรคความดัน
โลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และ
การตรวจสารเคมี

 - เพื�อสร้างความ
เข้าใจและวิธีการ
ป้องกันโรคและการ
ตรวจสารเคมีตกค้าง

 - รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคและตรวจ
สารเคมีตกค้าง ให้
ประชาชน

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนรู้จัก
การป้องกันโรค
เพิ�มขึ�น

กองสวัสฯ

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ยุทธศาสตร์ที� 3 การพัฒนาสังคม

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



4 อบรมด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุข
มูลฐาน

 - เพื�อให้ประชาชน
รู้จักการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง

 - อบรมด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุข
มูลฐานให้ประชาชน 
ต.จรเข้เผือก  
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

5 อุดหนุนและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

 - อุดหนุนการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - สถานีอนามัยที�
ถ่ายโอนให้แก่ 
อปท. มีการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

6 สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

 - เพื�อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยให้มีชีวิตที�ดีขึ�น

 - อุดหนุนการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณะสุขของ
สถานีอนามัยที�ถ่าย
โอนให้แก่ อปท.

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ
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7 อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 
การยุติความรุนแรง
ใน
ครอบครัว

 - เพื�อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี 
และการยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว

 - อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี การ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - สามารถลดความ
รุนแรงในครอบครัว
ได้

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



8 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อัน
ควร และการตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

 - สนับสนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การตั�งครรภ์
ในวัยรุ่น

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
วัยรุ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

 - สามารถป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการ
ตั�งครรภ์ใน
วัยรุ่นได้

กองสวัสฯ

9 จัดซื�อทรายอะเบ
ทแจกจ่ายให้หมู่บ้าน

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อทรายอะเบ
ทแจกจ่ายให้หมู่บ้าน
ให้ประชาชน ต. จรเข้
เผือก ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค 
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

10 จัดซื�อนํ�ายาเคมีพ่น
หมอกควันเพื�อ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - เพื�อกําจัดยุงลาย
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อนํ�ายาเคมี
พ่นหมอกควันเพื�อ 
ประชากร ต.จรเข้
เผือก ปีละ 3 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

11 จัดซื�อยาฆ่าเชื�อ
ป้องกันไข้หวัดนก

 - เพื�อป้องกันโรค
ไข้หวัดนก

 - จัดซื�อยาฆ่าเชื�อ
ป้องกันไข้หวัดนก
เพื�อประชากร ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก

กองสวัสฯ

12 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
ไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั�งยืน

 - เพื�อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
ไอโอดีนในเขต อบต.

 - อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาด
ไอโอดีน

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื�นที�ไม่เป็นโรค
ขาดไอโอดีน

 - เด็กและเยาวชน
ไม่เป็นโรคขาด
ไอโอดีน

กองสวัสฯ

13 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
อําเภอด่านมะขาม
เตี�ย

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - จัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - เยาวชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

14 สนับสนุน
งบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. 
ประจําตําบล

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุน
งบประมาณการ
ฝึกอบรม อปพร. 
ประจําตําบล ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด

70



 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

15 สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น

 - เพื�อส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
เขต อบต.

 - สนับสนุน
งบประมาณในการ
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

16 จัดซื�อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

 - เพื�อฉีดให้แก่สัตว์
ในหมู่บ้านในเขต 
อบต.

 - จัดซื�อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ให้ประชาชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
คนและสัตว์ใน
พื�นที�ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า

 - สัตว์ไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสวัสฯ

17 จัดหาที�อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมีที�
อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน

 - จัดหาที�อ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
ให้ประชาชน ต. จรเข้
เผือก  จํานวนปีละ 1
 ครั�ง หมู่ที� 
2,3,4,8,9,10,12

50,000    50,000    50,000      50,000      -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

18 ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที�ยว

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้ใช้สุขาที�สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

 - ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที�ยว

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมีสุขา
ที�สะอาดและถูก
สุขลักษณะให้ใช้
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 ก่อสร้างห้องสมุด
ประจําตําบล

 - เพื�อเป็นแหล่ง
ความรู้ของประชาชน

 - ก่อสร้างห้องสมุด
ประจําตําบล
จํานวน 1 แห่ง

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนมีแหล่ง
  เพิ�มพูนความรู้ 
เพิ�มขึ�น

กองช่าง

20 โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้
ในเขตพื�นที�ตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากไร้
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - ดําเนินการ
โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ใน
เขตพื�นที�ตําบลจรเข้
เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตที�ดี

กองสวัสฯ

21 สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล/
หมู่บ้าน

 - เพื�อสนับสนุน
กิจกรรมของ
อินเตอร์เน็ตตําบล

 - สนับสนุนโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล

100,000  100,000  100,000    100,000    -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



22 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

 - ดําเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลจรเข้
เผือก

80,000    80,000    80,000      80,000      -  - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ห่างไกลยาเสพ
ติด และมี
สุขภาพที�แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง 
และห่างไกลจากยา
เสพติด

สํานักปลัด

23 อุดหนุนศูนย์
ประสานงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 -อุดหนุนศูนย์
ประสานงานป้องกัน
แก้ไข
ปัญหาเอดส์

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ
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24 สนับสนุนยาและ

เวชภัณฑ์ประจํา
หมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
ศูนย์บริการสุขภาพ
ประจําหมู่บ้าน

 - สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ประจํา 
หมู่บ้านให้ประชาชน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สุขภาพดีขึ�น

กองสวัสฯ

25 อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณสุข

 - เพื�อสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อบต.

 - อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณสุข 
หมู่บ้านละ1,000 บาท

120,000  120,000  120,000    120,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

26 จัดตั�งศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 คนพิการ เด็กด้อย
โอกาสและผู้ติดเชื�อ
เอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดตั�งศูนย์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
คนพิการ  เด็กด้อย
โอกาส และผู้ติดเชื�อ
เอดส์ 1 ศูนย์

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

27 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้สูงอายุ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์ 
และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้สูงอาย ุต.
จรเข้เผือก

####### ####### 1,000,000 1,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



28 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้ป่วยเอดส์

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์ 
และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้ป่วยเอดส์ ต.
จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

29 สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงินสงเคราะห์
 จัดหาสวัสดิการอื�น
แก่ผู้พิการ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณเป็นเบี�ย
ยังชีพเงิน สงเคราะห์
 และจัดหาสวัสดิการ
อื�นแก่ผู้พิการ ต.จรเข้
เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

30 อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาด

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - อุดหนุนสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

15,000    15,000    15,000      15,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

31 สนับสนุนวัสดุ
อุปโภค - บริโภค 
แก่ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนวัสดุ
อุปโภค - บริโภค แก่
ผู้ด้อยโอกาส ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

32 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - สนับสนุนโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด
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33 ฝึกอบรมอาชีพแก่

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อสร้างอาชีพ
และรายได้

 - ฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ต.
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้เพิ�ม

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



34 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

35 สนับสนุน
งบประมาณจัดซื�อ
อุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ

 - ได้รับความสะดวก
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุน
งบประมาณจัดซื�อ
อุปกรณ์หรือเครื�อง
ช่วยเหลือคนพิการ ต.
 จรเข้เผือก 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

36 จัดซื�อเครื�องกัน
หนาวเพื�อแจกจ่าย
แก่ประชาชน

 - เพื�อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว

 - จัดซื�อเครื�องกัน
หนาวเพื�อแจกจ่าย
แก่ประชาชน ปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ผู้ประสบภัย
หนาวมีเครื�องใช้
เพื�อป้องกันภัย
หนาว  ใช้เพื�อ
ป้องกันภัยหนาว

สํานักปลัด

37 จัดตั�งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื�อ
ประชาชน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้ข่าวสาร
ของ อบต.

 - จัดตั�งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื�อประชาชน
ต. จรเข้เผือก จํานวน
 3 ศูนย์

500,000  500,000  500,000    500,000    -   - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

 - ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

38 จ้างอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

 - เพื�อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ผู้สูงอายุ

 - จ้างอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ใน
ต. จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - อสม. มีส่วนร่วม
มากขึ�น

กองสวัสฯ

39 อุดหนุนกิจกรรม
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
การรวมกลุ่มพัฒนา
อาชีพ

 - กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะอาชีพ เช่น 
การรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ ต. จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ลดภาระของบิดา
  มารดา

กองสวัสฯ

40 ติดตั�งกล้องวงจรปิด
 CCTV ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

####### ####### 5,000,000 5,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ�น

สํานักปลัด

41 อุดหนุนโครงการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของ
แผ่นดิน

 - เพื�อปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ

 -สนับสนุนโครงการ
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
เทิดทูนคุณของ
แผ่นดิน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด



73
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
42  อุดหนุนโครงการ

ปกป้องสถาบันของ
ชาติเทิดทูนคุณ
ของแผ่นดิน

 - เพื�อเทิดทูน
สถาบันของชาติ

 - สนับสนุนโครงการ
เทิดทูนสถาบันของ
ชาติ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีความ
รักชาติ

 - ประชาชนมีความ
รักชาติ

สํานักปลัด

43 อุดหนุนโครงการ
ปลูกฝังศีลธรรม  
คุณธรรมแก่เยาวชน
 อําเภอด่านมะขาม
เตี�ย

 - เพื�อให้เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรม
โครงการปลูกฝัง
ศีลธรรม คุณธรรมแก่
เยาวชน

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - เยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด

44 สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื�อเครื�องแต่ง
กาย เครื�องมือ
เครื�องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อปพร.

 - เพื�อให้ตําบลมี
ผู้ดูแลด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย

 - สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื�อ เครื�องแต่งกาย
 เครื�องมือเครื�องใช้
ในการปฏิบัติงาน อป
พร. ต.จรเข้เผือก ปี
ละ 1 ครั�ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด

45 อุดหนุนโครงการ
ร่วมมือกันสานพลัง
ต่อสู้เพื�อเอาชนะยา
เสพติด

 - เพื�อให้หมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านที�ปลอด
ยาเสพติด

 - ส่งเสริมงาน
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ต.จรเข้
เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงขึ�น

สํานักปลัด

46 ส่งเสริมงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - ส่งเสริมงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต. จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

47 จัดซื�อครุภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพื�อบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต ต. 
จรเข้เผือก

 - จัดซื�อครุภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ต. จรเข้เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



48 อุดหนุนกิจกรรม
ของกลุ่มต่าง ๆ เช่น
  ลูกเสือชาวบ้าน 
ชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ. , 
อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - อุดหนุนกิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆ เช่น 
ลูกเสือชาวบ้าน 
ชมรมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.,อป
พร.ใน  ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

49 จัดตั�งศูนย์
ประสานงาน  อปพร.

 - เพื�องานป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

 - จัดตั�งศูนย์
ประสานงาน  อปพร.
ในต. จรเข้เผือก 1 
ศูนย์

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

74
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
50 สนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพทุกประเภท

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพ 
ต.จรเข้เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ 
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

51 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน / 
ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําตําบล

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน / 
ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจําตําบล ต.จรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

52 ปรับปรุงลานกีฬา/
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านและตําบล

 - เพื�อให้ลานกีฬา/
สนามกีฬามีสภาพ
ใช้การได้

 - ปรับปรุงลานกีฬา/
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านและตําบล

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - มีการใช้
ประโยชน์เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

53 สนับสนุนอุปกรณ์
การออกกําลังกาย
และกีฬา

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการ ออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนอุปกรณ์
การออกกําลังกาย  
และกีฬา ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 ครั�ง

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพที�แข็งแรง

สํานักปลัด

54 อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาของตําบล  
อําเภอ และจังหวัด

 - เพื�อให้ประชาชน
สนใจในการออก
กําลังกาย/เล่นกีฬา

 - อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาของตําบล 
อําเภอ  และจังหวัด 
ปีละ 1 โครงการ

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนสนใจ
สุขภาพ

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



55 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที�
 9 
ต.จรเข้เผือก

 - เพื�อให้มีลานกีฬา
เพื�อการออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน/
ตําบล

 - ก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 
9 
ต.จรเข้เผือก

####### ####### 1,500,000 1,500,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนเล่น
กีฬาเพื�อสุขภาพ 
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

56 จัดหาที�พักอาศัย
แก่ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื�อให้ได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ
เพิ�มขึ�น

 - จัดหาที�พักอาศัย
แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ต.จรเข้เผือก

150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

57 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านไทรทอง 
โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกให้
ประชาชน ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

58 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านท่าโป่ง 
โครงการชุมชนร่วม
ใจ ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบ
ยั�งยืน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกให้
ประชาชน ต.จรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

75
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



59 อุดหนุน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล บ้านหนอง
หญ้าปล้อง
โครงการตรวจคัด
กรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มอายุ 30 ปี
�

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 -ตรวจคัดกรอง
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มอายุ 
30 ปีขึ�นไป

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

60 สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ
ครอบครัวที�ยากจน

 - เพื�อยกระดับ
ครอบครัวผู้ยากจน
ให้มีความสามารถ 
มีความเป็นอยู่ดีขึ�น

 - สนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ
ครอบครัวที�ยากจน ต.
 จรเข้เผือก 
ปีละ 2 ครั�ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสฯ

61 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 1
 บ้านท่าเสด็จ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 1 
บ้านท่าเสด็จ

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

62 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 2
 บ้านจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 2 
บ้านจรเข้เผือก

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

63 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 3
 บ้านท่าโป่ง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 3 
บ้านท่าโป่ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

64 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 4
 บ้านท่ามะไฟ

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 4 
บ้านท่ามะไฟ

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

65 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 5
 บ้านไทรทอง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 5 
บ้านไทรทอง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ



66 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 6
 บ้านหนองโสน

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 6 
บ้านหนองโสน

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

67 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 7
 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

76
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
68 อุดหนุนโครงการ

พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 8
 บ้านหนองกวาง

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 8 
บ้านหนองกวาง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

69 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 9
 บ้านเนินสวรรค์

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 9 
บ้านเนินสวรรค์

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

70 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
10 บ้านทุ่งทอง
พัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 10
 บ้านทุ่งทองพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

71 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
11 บ้านสวนงิ�ว

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 11
 บ้านสวนงิ�วพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

72 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 
12 บ้านหินสีพัฒนา

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สุภาพอนามัยดีขึ�น

 - อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 12
 บ้านหินสีพัฒนา

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตที�ดี
ขึ�น

 - ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ�น

กองสวัสฯ

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



73 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

 - เพื�อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

 - อุดหนุนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสวัสฯ

74 โครงการลดความ
เสี�ยงจากสาธารณภัย

เพื�อป้องกันและลด
ผลกระทบจากสา
ธารณภัยในพื�นที�

ประชาชนตําบลจรเข้
เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80ของ
ประชาชน
สามารถลดความ
เสี�ยงจากสา
ธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการเกิดสา
ธารณภัย

สํานักปลัด

75 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

เพื�อเป็นที�จําหน่าย
สินค้าของประชาชน
ในตําบลจรเข้เผือก

ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีที�
จําหน่ายสินค้า
ภายในตําบล

กองสวัสดิ�ฯ

76 โครงการจัดซื�อ
เครื�องพ่นหมอกควัน

 - เพื�อให้มีครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 - จัดซื�อเครื�องพ่น
หมอกควัน

 -  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนตําบล
จรเข้เผือก
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

 - ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก สํานักปลัด

77
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
77 โครงการติดตั�ง

กล้อง cctv ภายใน
โรงเรียนในเขต
พื�นที�ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
โรงเรียนในเขตตําบล
จรเข้เผือก

 -  - ####### ####### #######  ครูและนักเรียน 
จํานวน 11 
โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

 - ครูและนักเรียนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



78 โครงการติดตั�ง
กล้อง cctv ภายใน 
รพ.สต.ในเขตพื�นที�
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดตั�งกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
รพ.สต.ในเขตตําบล
จรเข้เผือก

 -  - ####### ####### #######  เจ้าหน้าที�และ
ผู้รับบริการ รพ.
สต.ทั�ง 3 แห่งมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน

 - เจ้าหน้าที�และ
ผู้รับบริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน สํานักปลัด

79 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
ลานกีฬา หมู่ที� 12 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 12 มีอุปกรณ์
ในการออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 12

 -  - 500,000  500,000  500,000    ประชาชน หมู่ที�
 12          มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ�น

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

80 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา หมู่ที� 7 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลังกาย

 - เพื�อก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ที� 7

 -  - ####### ####### #######  ประชาชน หมู่ที� 
7             มี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

81 โครงการจัดตั�งศูนย์
ประสานงาน อปพร.
 หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้สามารถ
ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที�ได้
ทันท่วงที

 - เพื�อจัดตั�งศูนย์
ประสานงาน อปพร. 
ในพื�นที�

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชน หมู่ที� 
7 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

 - เพื�อประชาชน
ในพื�นที�สามารถ
แจ้งเหตุด่วนได้
อย่างทันท่วงที

สํานักปลัด

82 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
หมู่ที� 7 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 7 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณ หมู่ที� 7

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชน หมูที� 
7              มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึ�น

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

83 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม
สําหรับผู้สูงอายุ 
และการสร้างชุมชน
ที�เป็นมิตรสําหรับ
ผู้สูงอายุภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ผู้สูงอายุ
ตําบลจรเข้เผือกมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

 - เพื�อปรับ
สภาพแวดล้อม
สําหรับผู้สูงอายุ และ
การสร้างชุมชนที�เป็น
มิตรสําหรับผู้สูงอายุ
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 500,000  500,000  500,000   ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที�ดีขึ�น

 - ผู้สูงอายุภายใน
ตําบลจรเข้เผือกมี
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

กองสวัสดิฯ

84 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม / 
ห้องนํ�า ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมีห้องนํ�า
ที�ถูกสุขลักษณะ

 - เพื�อปรับปรุงศาลา
ประชาคม / ห้องนํ�า
สาธารณะ ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 100,000  100,000  100,000   ประชาชนมี
สถานที�จัด
กิจกรรมร่วมกัน
และมีห้องนํ�าที�
ถูกสุขลักษณะ

 -ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด



78
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
85 โครงการจัดซื�อและ

ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 4ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 4 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 4

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนหมู่ที� 4
 มีสถานที�ออก
กําลังกายและมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

86 โครงการจัดซื�อและ
ติดตั�งเครื�องออก
กําลังกาย บริเวณ
หน้าวัดหนอโสน 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 - เพื�อให้ประชาชน 
หมู่ที� 6 มีอุปกรณ์ใน
การออกกําลังกาย

 - เพื�อติดตั�งเครื�อง
ออกกําลังกาย 
บริเวณลานกีฬา หมู่ที�
 6

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนหมู่ที� 6
 มีสถานที�ออก
กําลังกายและมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - ประชาชนมี
สถานที�ออกกําลัง
กายและมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



79
ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 อุดหนุนจัดซื�อ
อุปกรณ์การเรียนแก่
โรงเรียนในตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - อุดหนุนจัดซื�อ
อุปกรณ์การเรียนแก ่
โรงเรียนในตําบล 11 
โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์การ
เรียนเพียงพอต่อ 
ความต้องการ

สํานักปลัด

2 จัดหาวัสดุ
การศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์และสื�อการ
เรียนที�เพียงพอ

 - จัดหาวัสดุ
การศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต. 
จรเข้เผือก 3 ศูนย์

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ
และความรู้มากขึ�น

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

3 จัดหาเครื�องแต่ง
กาย เครื�องเขียน
และทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที�ยากจน

 - เพื�อช่วยเหลือ
นักเรียนที�ยากจนใน
ด้านการศึกษา

 - จัดหาเครื�องแต่ง
กาย เครื�องเขียนและ
ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที�ยากจนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 
โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

4 อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

 - เพื�อส่งเสริมให้
เด็กได้ดื�มนมเพื�อ
สุขภาพ

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

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด

5 อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนใน
ตําบล

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ดื�มเพื�อสุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนใน
ตําบล  11 โรงเรียน

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนมี
สุขภาพดีขึ�น

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับ     

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



6 จัดหาสื�อและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อเด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์การเรียนที�
เพียงพอ

 - จัดหาสื�อและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต. จรเข้
เผือก 3 ศูนย์

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที�ดีขึ�น

สํานักปลัด

7 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่
โรงเรียนภายใน
ตําบล

 - เพื�อให้นักเรียน
ได้รับอาหารครบ  5 
 หมู่

 - อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน
ภายในตําบล 11 
โรงเรียน

####### ####### 1,200,000 1,200,000 -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนมี
สุขภาพดีขึ�น

สํานักปลัด

8 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื�อให้เด็กมี
อาหารที�ครบ 
5 หมู่

 - อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน ต.
 จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - เด็กมีสุขภาพที�ดี
ขึ�น

สํานักปลัด

80
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
9 ส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

 - เพื�อให้นักเรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

 - ส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 
โรงเรียน

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนรู้คุณค่า
ของเวลา

สํานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

สํานักปลัด

11 อุดหนุนโครงการจัด
งานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

35,000    35,000    35,000      35,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



12 อุดหนุนโครงการ
จัดสร้างอาคารหอ
พระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช
 สกลมหาสังฆป
ริณายก

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดสร้าง
อาคารหอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณ
สังวรฯ

 -อุดหนุนโครงการ
จัดสร้างอาคารหอ
พระประวัติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - หอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณ-
สังวรฯ

สํานักปลัด

13 โครงการสนับสนุน
งานของอําเภอและ
จังหวัด เช่น งานวัน
แม่แห่งชาติ งานวัน
พ่อแห่งชาติ งานรด
นํ�าดําหัว งานอื�น ๆ

 - เพื�อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี

 - โครงการสนับสนุน
งานของอําเภอ และ
จังหวัด  ปีละ 3 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ�นมากขึ�น

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

14 ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ

 - เพื�อส่งเสริม
การศึกษาของ
ประชาชนในตําบล

 - ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความรู้และได้รับ
การศึกษามากขึ�น

 - ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

15 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ�นแก่
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล 
เช่น งานสงกรานต ์
งานลอยกระทง งาน
เข้าพรรษางาน
ประเพณีอื�น ๆ

 - เพื�อให้มีการสืบ
สานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ�น

 - สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ�นแก ่
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลปี
ละ 4 ครั�ง

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
มีการสืบสานและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ�นมากขึ�น

 - วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
สานต่อไป

สํานักปลัด

16 จัดซื�ออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นให้แก่
โรงเรียนเพื�อเสริม
ทักษะเด็ก

 - เพื�อเสริมทักษะ
ของนักเรียน

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นให้แก่ 
รร. เพื�อเสริมทักษะ
เด็ก 11 โรงเรียน

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้มากขึ�น

 - นักเรียนมีสนาม
เด็กเล่นที�ปลอดภัย

สํานักปลัด

81
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



17 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที�ยวสัปดาห์
สะพานข้ามแม่นํ�า
แคว

 - เพื�ออุดหนุน
โครงการจัดงาน
สะพานข้ามแม่นํ�าแคว

 - อุดหนุนโครงการ
จัดงานสะพานข้าม
แม่นํ�าแคว

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - งานสัปดาห์
สะพาน ฯ

สํานักปลัด

18 ส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของ
นักเรียนภายใน ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียน
สนใจในการเล่นกีฬา
เพิ�มขึ�น

 - สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเพื�อ
สุขภาพ  
ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - นักเรียนเล่นกีฬา
เพื�อสุขภาพเพิ�มขึ�น สํานักปลัด

19 การเข้าร่วมกิจกรรม
อําเภอ จังหวัด 
เคลื�อนที�

 - เพื�อเข้าร่วม
กิจกรรมกับจังหวัด
อําเภอ

 - เพื�อบริการประชาชน 20,000    20,000    20,000      20,000      -  ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ�น

 - เกิดความร่วมมือ
กับอําเภอ,ท้องถิ�น
ที�บริการประช่าชน

สํานักปลัด

20 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
เครื�องเล่นที�เพียงพอ

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.จรเข้เผือก

 -  - 500,000  500,000  500,000   นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นเพียงพอ
ต่อความต้องการ

สํานักปลัด

21 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ใช้ในการเล่นกีฬา

 - จัดซื�ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับโรงเรียน
ภายในตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 100,000  100,000  100,000   นักเรียนมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ ์แข็งแรง

 - มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

สํานักปลัด

22 โครงการขอ
สนับสนุนเงิน
งบประมาณ จ้างคร ู
ให้กับโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้คุณครู
เพียงพอต่อจํานวน
นักเรียน

 - ขอสนับสนุนเงิน
งบประมาณ จ้างคร ู
ให้กับโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - 200,000  200,000  200,000   นักเรียนมีความรู้
เพิ�มมากขึ�น

 - นักเรียนมีความรู้
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

23 โครงการปรับปรุง
ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อปรับปรุง
ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก จํานวน 
11 แห่ง

 - ปรับปรุงห้องนํ�า
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 200,000  200,000  200,000   ปรับปรุงห้องนํ�า
ของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด



24 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีสถานที�
จัดการประชุมและ
จัดกิจกรรมร่วมกัน

 - ปรับปรุงห้อง
ประชุมโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000   ครูและนักเรียนมี
สถานที�จัดการ
ประชุมและจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
จํานวน  11 แห่ง

ครูและนักเรียนมี
สถานที�จัดการ
ประชุมและจัด
กิจกรรมร่วมกัน

สํานักปลัด

25 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีห้องสมุด
เพื�อใช้ในการศึกษา
หาความรู้

 - ปรับปรุงห้องสมุด
ของโรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000    ปรับปรุง
ห้องสมุดของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องสมุดเพื�อใช้ใน
การศึกษาหาความรู้

สํานักปลัด

82
ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565 (KPI) รับผิดชอ
26 โครงการก่อสร้าง

ห้องนํ�าของโรงเรียน
ในพื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีห้องนํ�าที�
ถูกสุขลักษณะ

 - ก่อสร้างห้องนํ�า
ของโรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000    ก่อสร้างห้องนํ�า
ของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องนํ�าถูก
สุขลักษณะ

สํานักปลัด

27 โครงการจัดซื�อ
อุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือก

 - เพื�อให้นักเรียนมี
เครื�องเล่นที�เพียงพอ

 - จัดซื�ออุปกรณ์
สนามเด็กเล่นของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก 
จํานวน 11 แห่ง

 -  - 500,000  500,000  500,000   ซื�ออุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 แห่ง

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

สํานักปลัด

28 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้ครูและ
นักเรียนมีอาคารเรียน
เพียงพอต่อการใช้
งาน

 - ก่อสร้างอาคาร
เรียนของโรงเรียนใน
พื�นที�องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก
 จํานวน 11 แห่ง

 -  - ####### ####### #######  ก่อสร้างอาคาร
เรียนของ
โรงเรียนในพื�นที�
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือก จํานวน 11
 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียน
เพียงพอต่อการใช้
งาน

สํานักปลัด

ที�แนวทาง / โครงกา วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที�มา
ลัพธ์ที�คาดว่าจะได



83
ยุทธศาสตร์ที� 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 อนุรักษ์และบริหาร
จัดการแหล่งนํ�า
ของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่งนํ�า

 - อนุรักษ์และบริหาร
จัดการแหล่งนํ�าของ
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

2 ขุดและปรับปรุงบ่อ
ขยะ หมู่ที� 2

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในพื�นที�

 - ขุดและปรับปรุงบ่อ
ขยะ หมู่ที� 2

400,000  400,000  400,000    400,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
ในพื�นที�หมู่ที� 2

3 อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

 - เพื�อปลูกจิตสํานึก
ของเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

 - อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
สิ�งแวดล้อม

 - เยาวชนมีความรู้
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

กองช่าง

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



4 ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการ
บุกรุกและทําลาย
ป่าไม้

 - เพื�อให้มีการดูแล
และรักษา
ป่าไม้

 - ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการ
บุกรุกและทําลายป่า
ไม้ในตําบลปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - การบุกรุกและ
ทําลายป่าไม้ลดลง

กองช่าง

5 ส่งเสริมงานอนุรักษ์
 ดูแลรักษาและ
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของตําบล

 - เพื�อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลรักษา

 - ส่งเสริมงานอนุรักษ์
 ดูแลรักษาและ 
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของตําบล
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - 
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีจํานวน เพิ�มขึ�น

กองช่าง

6 ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันไฟป่า

 - เพื�อมีมาตรการ
การป้องกันไฟป่า

 - ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันไฟป่าปีละ 1 
ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีมี
ความปลอดภัยใน
 ชีวิตและทรัพย์สิน

 - การเกิดไฟป่า
ลดลง

กองช่าง

7 จัดหาถังขยะประจํา
บ้านและถังขยะรวม
ของหมู่บ้าน

 - เพื�อให้หมู่บ้านมี
การจัดการด้านขยะ
อย่างถูกวิธี

 - จัดหาถังขยะ
ประจําบ้านและถัง
ขยะรวมของหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอย่าง
อย่างถูกวิธีและลด
ปัญหาขยะในตําบล

กองช่าง

8 จัดหาสถานที�ทิ�งขยะ  - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - จัดหาสถานที�ทิ�ง
ขยะ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีสถานที�ทิ�งขยะ
รวมของตําบล

กองช่าง

84
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
9 รณรงค์ไม่ใช้
สารเคมีในพื�นที�
การเกษตร

 - เพื�อลดปัญหาด้าน
มลพิษ

 - รณรงค์ไม่ใช้
สารเคมีในพื�นที�
การเกษตรปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนลดการ
ใช้สารเคมีใน
การเกษตร

กองช่าง

10 ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติภายใน ต.
จรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ
ภายใน ต.จรเข้เผือก

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



11 ส่งเสริมโครงการ
คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื�องมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

 - เพื�อดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมใน
พื�นที�

 - ส่งเสริมการดูแล
และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

12 กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�าเสีย

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�าเสีย

20,000    20,000    20,000      20,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - มีวิธีการในการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
สิ�งปฏิกูล และนํ�า

กองช่าง

13 ปรับภูมิทัศน ์บ้าน
หนองโสน หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน ์บ้าน
หนองโสน หมู่ที� 6
ตําบลจรเข้เผือก

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - บริเวณ หมู่ที� 6 
จรเข้เผือกมีความ
สวยงาม

กองช่าง

14 โครงการสํารวจ
ที�ดินสาธารณะ
ภายใน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อตรวจสอบการ
บุกรุกที�สาธารณะใน
ตําบล

 - เพื�อป้องกันการบุก
รุกในที�สาธารณะการ
นําที�สาธารณะไปใช้
กับส่วนร่วมมากที�สุด

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนมีพื�นที�
สาธารณะที�
แน่นอน

 - ได้ทราบจํานวน
พื�นที�สาธารณะ
และแนวเขตที�
แน่นอน

กองช่าง

15 ปรับภูมิทัศน์ชุมชน
และแหล่งท่องเที�ยว

 - เพื�อให้เกิดความ
สวยงาม

 - ปรับภูมิทัศน์ชุมชน
และแหล่งท่องเที�ยว

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีภูมิ
ทัศน์ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ชุมชน/แหล่ง
ท่องเที�ยวมีความ
สวยงาม

กองช่าง

85
 ตัวชี�วัด หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ
ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



16 ปรับปรุงอาคาร 
สถานที� 
สิ�งแวดล้อมของ
สํานักงานให้บริการ
ตามแนวนโยบาย
การให้บริการ
ประชาชน

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 -ปรับปรุงอาคาร 
สถานที� สิ�งแวดล้อม
ให้บริการตาม
แนวนโยบายการ
ให้บริการ

300,000  300,000  300,000    300,000    -  ร้อยละ 80 ของ
สํานักงานมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริการมากขึ�น

กองช่าง

17 จัดหารถขยะประจํา
 อบต.

 - เพื�อลดปัญหาขยะ
ในตําบล

 - เพื�อเก็บขยะจํานวน
 12 หมู่บ้าน

####### ####### 3,000,000 3,000,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนรู้จักวิธี
กําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

 -มีรถจัดเก็บขยะ
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

กองสวัสฯ

18 ส่งเสริมการปลูกไม้
โตเร็วตามหัวไร่
ปลายนา ที�ว่าง
เปล่าและป่าเสื�อม
โทรม

 - เพื�อเพิ�มพื�นที�สี
เขียวในตําบล

 - ส่งเสริมการปลูกไม้
โตเร็วตามหัวไร่
ปลายนา  ที�ว่างเปล่า
 และป่าเสื�อมโทรม
ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที�ดี

 - ประชาชนรู้คุณ
ค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองช่าง

19 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขยะ

เพื�อให้การจัดเก็บ
ขยะมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

ประชาชนตําบลจรเข้
เผือก

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

กองสวัสดิ�ฯ

20 โครงการติดตั�ง
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที� 7

 - เพื�อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน
และลดค่าใช้จ่าย

 - ติดตั�งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
 หมู่ที� 7

 -  - 500,000  500,000  500,000   ประชาชนมี
ระบบไฟฟ้า
พลังงาน

 - ประชาชนมีระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้งาน

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลาประชาคม หมู่
ที� 10

 - เพื�อให้มีสถานที�
จัดกิจกรรมและมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที� 10

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมี
สถานที�จัด
กิจกรรมและมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ประชาชนมี
สถานที�จัดกิจกรรม
และมีทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

สํานักปลัด

22 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

 - เพื�อเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 - สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื�อง
ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 -  - 300,000  300,000  300,000   ประชาชนมี
สถานที�พักผ่อน
และออกกําลังกาย

 - มีสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

กองช่าง



23 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระนํ�า
บริเวณหน้าวัด
หนองโสน หมู่ที� 6 
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อให้มี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนองโสน 
หมู่ที� 6 ตําบลจรเข้
เผือก

 -  - 300,000  300,000  300,000   สระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนอง
โสนมี
ทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น

 - สระนํ�าบริเวณ
หน้าวัดหนองโสน
มีทัศนียภาพที�
สวยงามและเป็น
ระเบียบ

สํานักปลัด

86
ยุทธศาสตร์ที� 6 การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที�ดี

 ตัวชี�วัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) รับผิดชอ

1 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการอํานวยการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื�อ
จัดจ้าง

 -เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการ
จัดซื�อ จัดจ้าง

 - อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการอํานวยการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ
แนวนโยบายฯ 
ปีละ 1 ครั�ง

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ศูนย์จัดซื�อจัดจ้า
งบรรลุวัตถุประสงค์

สํานักปลัด

2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ

 - เพื�อส่งเสริมให้
เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ใน
เขตพื�นที� อบต.

 - อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เกิดความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
พื�นที� อบต.

สํานักปลัด

3 ติดตามประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนา
ท้องถิ�น

 - เพื�อการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อบต.

 - ติดตามประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาท้องถิ�นทุก
โครงการ

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย

สํานักปลัด

4 พัฒนาเครื�องมือ
เครื�องใช้สํานักงาน 
อบต.

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของ
เครื�องมือ เครื�องใช้

 - พัฒนาเครื�องมือ
เครื�องใช้สํานักงาน
อบต. ทุกปี

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - เครื�องมือ
เครื�องใช้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหา  รักษา

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



5 จัดทําระบบข้อมูล
เพื�อการวางแผน
และการบริการ
ประชาชน

 - เพื�อให้มีข้อมูลที�
ถูกต้อง

 - จัดทําระบบข้อมูล
เพื�อการวางแผนและ
การบริการประชาชน 
ปีละ 1 ครั�ง

10,000    10,000    10,000      10,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยํา
เพิ�มขึ�น  30 %

สํานักปลัด

6 ก่อสร้างที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 - เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

 - ก่อสร้างที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก แห่ง
ใหม่

####### ####### ######## ######## -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
ความพอใจในการ
บริการเพิ�มขึ�น

กองช่าง

7 ประชาสัมพันธ์
ระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ 
ส.อบต.  ผู้นําชุมชน
 ประชาชนและ
เยาวชนภายในตําบล

 - เพื�อส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

 - ประชาสัมพันธ์
ระบอบประชาธิปไตย 
 แก ่ส.อบต.  ผู้นํา
ชุมชน  ประชาชนและ
เยาวชนภายในตําบล

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทุกคนมีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

8 จัดซื�อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - เพื�อความสงบ
เรียบร้อยของตําบล

 - จัดซื�อรถยนต ์
จํานวน 1 คัน

800,000  800,000  800,000    800,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ�มขึ�น

สํานักปลัด
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9 จัดซื�อครุภัณฑ์
สํานักงาน

 - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อครุภัณฑ์
สํานักงาน ปีละ 3 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

10 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน  - เพื�อการ
บริหารงานสํานักงาน

 - จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 150,000  150,000  150,000    150,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

11 จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  - เพื�อการรวบรวม
ข้อมูลของ 
ต. จรเข้เผือก

 - จัดเก็บข้อมูล  
จปฐ. ปีละ 1 ครั�ง

40,000    40,000    40,000      40,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ทราบข้อมูล
ประชากรในพื�นที�

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



12 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

 - ฝึกอบรมเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
แก ่ผู้บริหาร ส.อบต.
 พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และผู้นํา
ท้องถิ�น

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ�มขึ�น

 - คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และผู้นําท้อง ถิ�น 
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ ตาม
หลักธรรมมาภิบาล

สํานักปลัด

13 แผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

 - เพื�อการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.

 - แผนที�ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
 ต. จรเข้เผือก ปีละ 1
 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การจัดเก็บภาษี
ของ อบต มี
ประสิทธิภาพเพิ�ม
มากขื�น

กองคลัง

14 อบต.เคลื�อนที�  - เพื�อการบริการ
ประชาชน

 - อบต.เคลื�อนที� ของ
 ต. จรเข้เผือก
ปีละ 12  แห่ง

50,000    50,000    50,000      50,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว

กองคลัง

15 ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี - โท 
สําหรับพนักงาน
และลูกจ้างรวมถึง
สมาชิก อบต.

 - เพื�อเพิ�มศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้

 - พนักงานและ
ลูกจ้างรวมถึงสมาชิก
 อบต.

500,000  500,000  500,000    500,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

16 จัดการเลือกตั�ง
ผู้บริหารและสมาชิก
 อบต.

 - เพื�อสรรหาคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
อบต.

 - สมาชิกใน ตําบล 
จรเข้เผือก ที�มีความรู้
ความสามารถ

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ได้คณะผู้บริหาร
และสมาชิก อบต. 
ตรงตามที�
ประชาชนต้องการ

สํานักปลัด
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ที� โครงการ / 

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ



17 อบรมการให้ความรู้
เกี�ยวกับหน้าที� 
อบต.  แก ่ ส.อบต.
ผู้นําชุมชนประชาชน
  และเยาวชนใน
ตําบล

 - เพื�อให้มีความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน อบต. 
อย่างถูกต้อง

 - ฝึกอบรมการให้
ความรู้เกี�ยวกับหน้าที� 
อบต. แก ่ส.อบต. 
ผู้นําชุมชน ประชาชน
และเยาวชนในตําบล
 ปีละ 1 ครั�ง

100,000  100,000  100,000    100,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - มีความรู้ความ
เข้าใจใน อบต.  
เพิ�มมากขึ�น

สํานักปลัด

18 อบรมบุคลากรเพื�อ
เพิ�มพูนความรู้และ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ

 - เพื�อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 - อบรมบุคลากรเพื�อ
เพิ�มพูนความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
ปีละ 1 ครั�ง

200,000  200,000  200,000    200,000    -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ�มขึ�น

สํานักปลัด

19 จัดเวทีประชาคม
ของหมู่บ้านและ
ตําบล

 - เพื�อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

 - จัดเวทีประชาคม
ของหมู่บ้านและตําบล
 ปีละ 12 ครั�ง

30,000    30,000    30,000      30,000      -  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการนํา 
เสนอและแก้ไข
ปัญหา

สํานักปลัด

20 โครงการก่อสร้าง
ห้องนํ�าบริเวณที�ทํา
การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก

เพื�อบริการ
ประชาชนที�มารับ
บริการ

 - ก่อสร้างห้องนํ�า
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 100,000   -  -  พนักงานและ
ประชาชนมี
ห้องนํ�าที�ถูก
สุขลักษณะใช้

พนักงานและ
ประชาชนมีห้องนํ�า
ที�ถูกสุขลักษณะใช้

สํานักปลัด

21 โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องทํางาน 
(ห้องคลัง)

เพื�อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล

 - ปรับปรุงต่อเติม
ห้องทํางาน (ห้อง
คลัง)

 -  - 500,000   -  -  พนักงานกอง
คลังมีห้อง
ทํางานที�สะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานมีกอง
คลังห้องทํางานที�
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

22 โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องทํางาน 
(ห้องสํานักปลัด)

เพื�อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล

 - ปรับปรุงต่อเติม
ห้องทํางาน (ห้อง
สํานักปลัด)

 -  - 500,000  500,000  500,000    พนักงานสํานัก
ปลัดมีห้อง
ทํางานที�สะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานสํานัก
ปลัดมีห้องทํางาน
ที�สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

23 โครงการก่อสร้างที�
จอดรถบริเวณที�ทํา
การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้เผือก

เพื�อรองรับประชาชน
ผู้มารับบริการหรือ
ติดต่อราชการ

 - ก่อสร้างที�จอดรถ
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000   -  -  พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการมีสถานที�
จอดรถ

 - พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับ
บริการหรือติดต่อ
ราชการมีสถานที�
จอดรถ

สํานักปลัด

24 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณที�
ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เพื�อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือกน่าอยู่

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที�ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000   -  -  - องค์การ
บริหารส่วนตําบล
จรเข้เผือกน่าอยู่

 - องค์การบริหาร
ส่วนตําบลจรเข้
เผือกน่าอยู่

สํานักปลัด
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25 โครงการก่อสร้างซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติ
เนื�องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

 - เพื�อเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 - ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

 -  - 500,000   -  -  ประชาชน
ตระหนักถึง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

 - มีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเนื�องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

สํานักปลัด

ที� โครงการ / 
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที�คาด
ว่าจะได้รับ
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