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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564    2565 
1 ก่อสร้างถนน

ลูกรัง 
เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 1 บ้าน
ค าอาฮวน 

-เส้นทางไปฝายห้วยงิ้วและ
คุ้มบางนา ระยะทาง
ประมาณ 2,000 เมตร 

- - - - 1,160,000 ประชาชน ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลูกรัง หมู่ 2 บ้าน
เหมืองบ่า 
 

-เส้นทางบ้านนายส ารวม  
พานโมก เชื่อมถนนคอนกรีต
หลังสวนน้ า ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

      -      -       -      - 174,000 ประชาชน ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้านประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 2 บ้าน
เหมืองบ่า 

-เส้นทางไร่บญุประสานสวน
อานนท์ถึงถนนคอนกรีตเส้น
บ้านค าเขือง ระยะทาง 
2,000 เมตร 

- - - - 1,160,000 ประชาชน ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ .02 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
4 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน

ลูกรังหมู่ 2 บ้าน
เหมืองบ่า 

-เส้นนานางฉลอง ธรรม
วงษ์ ถึงนานางล ามอน สุข
เกษม ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- - -- - 870,0000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 2 บ้าน
เหมืองบ่า 

-เส้นนานายทองมาน ทอง
พา ถึงเส้นทางบ้านค า
เขือง ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 2 บ้าน
เหมืองบ่า 

-เส้นนายายถึง-นานาย
ทองหยิบ  ไตรยสิงห์    
(นาทุ่ง) ระยะทาง 2,500 
เมตร 

- - - - 1,450,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 ม.3 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านค าเขือง 
 

เส้นบ้านนางสนิท สุวรรณ
ศรี ถึงบ้านนางดวงกมล 
สุวรรณศรี ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร 

- - - - 545,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8 ม.4 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านพรานอ้น 

-เส้นทางบ้านนาเหลี่ยม 
ถึงบ้านนายมะ 
ระยะทางประมาณ 
100 เมตร  

- - - - 218,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านพรานอ้น 

-เส้นทางวัดปุาช้า-
หนองบัว 
ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - 499,800 499,800 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

10 ม.5 
ก่อสร้างบล๊อค
คอนเวิร์ส (ท่อลอด
เหลี่ยม) 

-เพื่อสร้างบล๊อคคอน
เวิร์ส เส้นทางบ้านนาย
สมร บญุทวี ประชาชน
สามารถสัญจรข้ามห้วย
ได้ง่ายขึ้นม.5 บ้านดง
มัน 

-บล็อกคอนเวิร์ส (ท่อ
ลอดเหลี่ยม) เส้นทาง
บ้านนายสมร  บุญทวี 

- - - - 500,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง -เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ม.5 บ้าน 
ดงมัน 

-เส้นทางสวนปุานาย
พล ไปบ้านนายทองค า 
มนัส ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

- - - - 580,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
12 ก่อสร้างถนนคัน

ดิน 
ก่อสร้างถนนคันดิน -เส้นนานายปราณี ข้ามห้วย 

ระยะทาง 2,000 เมตร 
- - - - 800,000 ประชาชน ร้อยละ 50 

ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.6 บ้าน
ค าเม็ก 

-เส้นทางโรงงานพลาสติก 
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- - - - 499,800 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.6 บ้าน
ค าเม็ก 

-เส้นวัดปุาเชียงค า 
ระยะทาง 700 เมตร 

- - - - 1,400,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.6 บ้าน
ค าเม็ก 

-เส้นร้านอาหารสองเรา - - - - 499,800 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
16 ก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด 
 

เส้นทางจากบ้านนาย
ปอน สีนอร์ ถึงบ้านนาย
นพดล กันเที่ยง 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด 
 

-เส้นทางบ้านนางอิน
ทวา  พันธ์คูณ ถึงบ้าน
นางวาสนา เทพสุรยิ ์
ระยะทาง 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด 
 

-เส้นทางบ้านโนน
สะอาด ถึงเขตบ้านนา
เตย ระยะทาง 1,200 
เมตร 

- - - - 696,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด 
 

-เส้นทางบ้านนายแป 
ผุยค าสิงห์ ถึงบ้านนาง
อรอุมา  กุลวงค์ 
ระยะทาง 600 เมตร 

- - - - 348,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
  งาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

20 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 8 บ้านโคกสูง 
 

-เส้นทางจากบ้านนางเพ้า   
เทพสุริย์ ไปถึงบ้าน สท.แผ่น  
ไชยายงค์ ระยะทาง 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

    กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 8 บ้านโคกสูง 
 

-เส้นทางจากบ้านนางเชิญ ผา่น
บ้านนางมุกข์  ทะนงค์ ถึงบ้าน
นานสมพร  ทับแสง ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

- - - - 654,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 8 บ้าน
โคกสูง 
 

-เส้นทางจากถนนลาดยางตรง
ข้ามที่พักสงฆ์นาเตย ไปนา  
นายภี ไชยายงค์ ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

    กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 8 บ้าน
โคกสูง 

-เส้นทางนานายดี  สร้อยแก้ว 
ไปถึงนานายค าพา  เพ็งพา 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 8 บ้าน
โคกสูง 
 

-เส้นทางจากทางลาดยางนา
นายปัง ไชยายงค์ ไปนานาย 
กอง  ไชยายงค์ ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

- - - - 174,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่ม ี

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
25 ก่อสร้างถนน

ลูกรัง 
เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 9 บ้าน
เหล่าคราม 
 

-เส้นทางจากบ้านนางเตม็     
ไชยายงค์ ถึงวัดโพธิ์ศิลา 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 9 บ้าน
เหล่าคราม 
 

-เส้นทางจากบ้านนายสวย-นาง
จิตรกร พิกลุศรี ถึงบ้านนาย
ดวน  ไชยายงคร์ะยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 หมู่ 10 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10 บ้านโค้ง
ส าราญ 
 

-เส้นทางขึ้นวัดภูหินขัน  
ระยะทางประมาณ  300 เมตร 

- - - - 654,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10 บ้านโค้ง
ส าราญ 
 

-เส้นทางจากถนนอบจ.ถึงนา
นายวุฒิ  เสียงล้ า ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
29 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 11 บ้านนิคม
สหกรณ์หนองแต ้

-เส้นทางจากศาลา
ประชาคมไปบ้านนาง
แสงจันทร์  ผากา 
ระยะทาง 270 เมตร 

- - - - 586,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 11 บ้านนิคม
สหกรณ์หนองแต ้
 

-เส้นทางจากบ้านนาง
บัวสอน  จันทร์แดง ถึง
สวนยางพารานาย
เพียร ผลบุญ ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 290,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ 11 บ้าน
นิคมสหกรณ์หนองแต ้

-เส้นทางไปโสกเสือ 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

- - - - 1,160,000 ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
32 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 12 บ้านเหล่า
คราม 

-ซอยบ้านยายปอน พัน
คูณ ระยะทาง 500เมตร 

- - - 331,000 331,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่12 บ้านเหล่าคราม 

-เส้นทางจากบ้านโนนเกา่ 
ไปนาค าหมากนุ ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 580,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

 
กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่12 บ้านเหล่าคราม 

-เส้นทางจากนานางสุขี  
ไชยายงค์ ไปนานางซ้อน 
สายศักดา ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร 

- - - - 406,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
35 หมู่ 13 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
 

-จากบ้านนายสมพร     
ชาธิพา ถึงบ้านนางทัน 
บุญจิตร ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - - 1,090,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

36 หมู่ 13 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
 

-จากนาสามขา ถึงที่พัก
สงฆ์ภูน้อย (เส้นลานมัน) 
ระยะทาง 3,000 เมตร 

- - - - 6,540,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน 

เพื่อก่อสร้างถนนคัน
ดิน 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
 

-เส้นทางจากนายค าปาย 
ถึงนานายสมัย  อุตลิา
ระยะทาง 3,000 เมตร 

- - - - 1,200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน 

เพื่อก่อสร้างถนนคัน
ดิน 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
 

-เส้นทางจากบ้านนางบุญ
น า  ชาธิพา ไปถึงนานาย
มั่น  ชาธิพา ระยะทาง 
3,000 เมตร 

- - - - 1,200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน 

เพื่อก่อสร้างถนนคัน
ดิน 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
 

-เส้นนานางเพิ่ม  อลพันธ์ 
ไปนาภูหมากก่อ ระยะทาง 
3,000 เมตร 

- - - - 1,200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วย งาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
40 ก่อสร้างถนน

คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 14 บ้านแสง
อรุณ 

-เส้นทางจากนานายตราด  ไชย   
สุริย์ ถึงวัดปุาช้าบ้านค าเขือง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - - 2,180,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 14 บ้านแสง
อรุณ 

-เส้นทางจากบ้านนางวันดี  
สุวรรณพันธ์ ถึงบ้านนางปิยภัทร  
ค ากอง ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - - 2,180,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 14 บ้าน
แสงอรุณ 

-เส้นทางบ้านแสงอรณุ-บ้านเหมือง
บ่า ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - - 580,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 14 บ้าน
แสงอรุณ 

-เส้นทางจากนานายอารี  ค าโยธา
ถึงนานายพูนทวี  ศรีวิชา 
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

- - - - 580,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
44 ปรับปรุงหนองค า

ยาวเพื่อเป็นสวน
สุขภาพ 

-เพื่อปรับปรุงหนอง
ค ายาวเป็นสวน
สุขภาพ 

-หนองค ายาวเป็นสวน
สุขภาพ 

- - - - 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

-ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.15 บ้านค าอาฮวน 

-เส้นข้างโรงแก๊ส ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร 

- - - - 436,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

-ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.15 บ้านค าอาฮวน 

-ซอยบ้านนายสุ่นส่วนท่ี
เหลือ ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

- - - - 436,000 ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ไฟฟูา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 หมู่ 1 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 
1 บ้านค าอาฮวน 

-คุ้มบางนา 
 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 หมู่ 2 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 
2บ้านเหมืองบ่า 

- จากวัดปุาค าเดือนห้า
ถึงบ้านนายทองหยิบ 
ไตรยสิงห ์
- เส้นทางค าเขืองหลัง
สวนน้ าถึงนานางล าไย  
ศรีวิชา 
-จากไร่บญุประสานถึง
นานายล าพาย ทองชุม 
 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ไฟฟูา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3 หมู่ 4 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟส่องสว่างหมู่
ที่ 4บ้านพรานอ้น 

-เส้นทางถนนข้างปุา
ช้า จ านวน 5 จุด 

- - - - 50,000 ติดตั้งไฟส่องสว่างได้ร้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 
8 บ้านโคกสูง 

-จากอ่างเก็บน้ าดอน
สาร ไปยังวัดภูถ้ าเขียด 
 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 หมู่ 9 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 
9 บ้านเหล่าคราม 

-ตลาดนดัวันอาทิตย์ถึง
นาโปุงโพน ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 หมู่ 10 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมู่ที่ 
10บ้านโค้งส าราญ 

-วัดเวฬุวันบ้านโค้ง
ส าราญ 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7 หมู่ 11 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟส่อง
สว่างแบบมีสายดับ หมู่ท่ี 
11 บ้านนิคมสหกรณ์
หนองแต้ 

-หน้าบ้านนายลี  พันคูณ 
-หน้าบ้านนายค าพันธ์  
ช่ืนตา 
-สี่แยกศาลาประชาคม 
-สามแยกซอยฟาร์มเห็ด
นางน้อย ศูนย์เรียนรู้
การเกษตร 
-สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน 
หน้าตชด.234 
-สามแยกหน้าบา้นนาง
สุบิน  พันทะ 
-บ้านนางเพ็ง  ก าแหล่ ไป
บ้านสารวตัรโย 

- - - - 50,000 ติดตั้งไฟส่องสว่างได้
ร้อยละ 50 ของถนน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ไฟฟูา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8 หมู่ 11 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูาหมู่ที่ 11บ้าน
นิคมหนองแต ้

-จากสามแยกศาลา
ประชาคม ไปบ้านนาย
ทองพูน  ศรีโยหะ 
ระยะทาง 120 เมตร 

- - - - 50,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูาหมู่ที่ 11 บ้าน
นิคมหนองแต ้

-จากแยกบ้านครูบัวสอน 
จันทร์แดง ไปบ้านนาย
เพียร  ผลบุญ ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 หมู่ 12 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่ 12 บ้าน
เหล่าคราม 

-เส้นทางไปปุาช้า และ
บ้านนางทอง  โคตรสขึง 
ระยะทาง 500 เมตร 
-เส้นทางไปนาหนองอี
แดง 
-เส้นทางไปอ่างเก็บน้ า
ห้วยมหาราช ระยะทาง 
1,000 เมตร 
-เส้นทางไปบ้านนายวรีะ
ชาติ  ผุยค าสิงห ์

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูาไดร้้อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
11 หมู่ 13 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟส่อง
สว่างแบบมีสายดับ หมู่
ที่ 13 บ้านพรานอ้น 

-จากนานายศิลา ถึงภูน้อย 
-จากบ้านนายหนาน  ชาธิพาถึง
ชุมชนภูน้อย 

- - - - 50,000 ติดตั้งไฟส่อง
สว่างไดร้้อยละ 
50 ของถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 หมู่ 13 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่ 13 บ้าน
พรานอ้น 

-จากบ้านนางค าพา  อ้วนดี ถึงที่
พักสงฆ์ภูดิน  
-จากภูน้อย ถึงนานายไฮ ชาธิพา 
-จากบ้านนายก า ภูมลิา ถึงบ้าน
นายกอนด า   ชาธิพา 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูา
ได้ร้อยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 หมู่ 14 
ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟส่อง
สว่างแบบมีสายดับ หมู่
ที่ 14 บ้านแสงอรุณ 

-จากสามแยกฉลองชัย ไปนาผู้ใหญ่
เล็ก  ค าโยธา ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - - - 50,000 ติดตั้งไฟส่อง
สว่างไดร้้อยละ 
50 ของถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 หมู่ 14 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่ 14 บ้าน
แสงอรุณ 

-จากบ้านนายทองหยิบ  ไตรยสิงห ์
ถึงที่ดินนายไพรัตน์  แสงสีนิล 
ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูา
ได้ร้อยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
15 หมู่ 15 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟส่อง
สว่างแบบมีสายดับ หมู่
ที่ 14 บ้านแสงอรุณ 

-ซอยวังทอง  จันดาเสือ 
-ซอยบ้านนายสุ่น 

- - - - 50,000 ติดตั้งไฟส่อง
สว่างไดร้้อยละ 
50 ของถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 หมู่ 15 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา หมู่ที่ 14 บ้าน
แสงอรุณ 

-ซอยวังทอง  จันดาเสือ 
-ซอยแยกบ้านนายช่ืน  
วงค์ศรีทา 
--ซอยบ้านนายสุ่น 
 

- - - - 100,000 ขยายเขตไฟฟูา
ได้ร้อยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ประปาและคลองระบายน้ า) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ม.1  

โครงการ
ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

-เพื่อก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

-คลองระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน 

- - - - 2,000,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ม.2 
ขยายท่อ
น้ าประปาส่วน
ภูมิภาค 

-เพื่อขายเขตประปา
ภูมิภาค 

-เส้นหลังสวนน้ าไปโค้ง
บ้านค าเขือง ม.3 

- - - - 250,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ม.4 
ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

-เพื่อสร้างคลอง 
ระบายน้ า  

-เส้นรอบหมู่บ้าน ม.4 บ้าน
พรานอ้น 

- - - - 2,000,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ม.4 
ก่อสร้างระบบ
น้ าประปา 

-เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปา ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

-ชุมชนนาหนองบัว 
ม.4 บ้านพรานอ้น 

- - - - 800,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ประปาและคลองระบายน้ า) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 ม.7 

ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

เพื่อก่อสร้างคลอง 
ระบายน้ า คสล. 

-ข้ามห้วยตะงอ ระยะทาง 
60 เมตร 

- - - - 2,000,000 จ านวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนลดลง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 ม.8 
ก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง 

-หอประปาหมู่บา้น - - - - 800,000 จ านวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนลดลง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 ม.8 
ขยายเขต
ประปา 

-เพื่อขยายเขต
ประปา 

-จากข้างวัดไปบ้านนาย
สมบัติ ก้องหล้า ระยะทาง 
300 เมตร 

- - - - 250,000 จ านวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนลดลง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

8 ม.9 
ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า 

เพื่อก่อสร้างคลอง 
ระบายน้ า คสล. 

-จากบ้านนางสมสมัย  ศิริ
ภักดิ์ ถึงบ้านนางมุก  ไช
ยายงค ์

- - - - 2,000,000 จ านวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนลดลง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

9 ม.16 
ก่อสร้าง 
คลองระบายน้ า 

เพื่อก่อสร้างคลอง 
ระบายน้ า 

-ภายในหมู่บ้าน - - - - 2,000,000 จ านวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ าบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 ม.16 
ขยายเขต
ประปาภมูิภาค 

-เพื่อขยายเขต
ประปา 

-จากสามแยกเหมืองบ่าไป
บ้านค าเม็ก ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - - 250,000 จ านวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ าบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการสุขาภิบาล

อาหาร 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารและผู้
สัมผสัอาหารมีความรู้
ความเข้าใจถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

-ผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารและผู้
สัมผสัอาหาร 

- - - 20,000 - -ผู้ประกอบการด้าน
อาหารมีความรู้ที่ถูกต้อง
ขึ้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมการ
รณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

-เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

-ประชาชนทุกหมู่บ้านท่ี
ขับข่ีรถจักรยานยนต์และ
คาดว่าจะเสี่ยงต่อ
อุบัติเหต ุ

- - - 25,000 - จ านวนร้อยละ50   
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลดจ านวนอุบัตเิหตุ
และลดจ านวน
ผู้เสยีชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

ส่งเสริมกลุม่
อาชีพเลี้ยงไก่/
หมู/ปลา 
ม.1,ม2,ม.15,
ม.16 

- - - - 20,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
2 หมู่ 2 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

กลุ่มอาชีพเนื้อ
แดดเดยีว-เนื้อ
หม ู

- - - - 10,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

กลุ่มผลิตก้อน
เชื้อเห็ด 

- - - - 10,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
4 หมู่ 3 

กลุ่มสมัมาชีพบ้านค า
เขือง 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

-ประชาชน ม.3 
บ้านค าเขือง 

- - - - 10,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 กลุ่มทักษะอาชีพแปร
รูปผลิตภณัฑผ์้าบ้านค า
เขือง 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

-ประชาชน ม.3 
บ้านค าเขือง 

- - - - 10,000    

6 หมู่ 4 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

-ประชาชน ม.4 
บ้านพรานอ้น 

- - - - 10,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 หมู่ 7 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมสรา้งรายได ้

ประชาชน ม.7 
บ้านโนน
สะอาด 

- - - - 10,000 -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส ารวจข้อมลูและ
จัดท าข้อมูลศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้านและศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ส ารวจข้อมลู
เพื่อเป็น
ศูนย์บริการ
ข้อมูลด้าน
การเกษตร 

-ปราชญ์ชาวบ้าน - - - 5,000 - จ านวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมลู
ด้านการเกษตร 

งานการศึกษา 

2 โครงการส ารวจและจดัท า
ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลค า
อาฮวน 

-ส ารวจพ้ืนท่ีที่
เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว 

-ผู้ให้บริการข้อมลู - - - 5,000 - จ านวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลท่องเที่ยว 

งานการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   -    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ฝึกอบรมการใช้งานกูเกิล

แอปส์ เพื่อการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของ

บุคลากร การท างานร่วมกัน

ของบุคลากรแบบออนไลน์

ด้วยกูเกิลแอปส์ 

(GoogleApps) 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถเข้าใช้บัญชี 

GOOGLE ได้ 

-พนักงานเทศบาล

ต าบลค าอาฮวน 

- - - 8,200 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถเข้าใช้บัญชี 

(Google Apps )ได้ 

-ท าให้กาปฏบิัติงานที่

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

2 ฝึกอบรมการใช้งานกูเกิล

แอปส์ แอปส์ เพื่อการ

พัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน

ของบุคลากร การสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ด้วย 

(GOOGLE FORM) 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความรู้ความเข้าใจการใช้

งานโปรแกรม (Google 

Form) 

-พนักงานเทศบาล

ต าบลค าอาฮวน 

- - - 6,200 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถเข้าใช้บัญชี 

(Google Form)ได้ 

-ท าให้กาปฏบิัติงานที่

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกบั

หลักการเสนอหนังสือ

ราชการและระเบยีบงานสาร

บรรณ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้เกี่ยวกับงานสาร

บรรณ 

-พนักงานเทศบาล

ต าบลค าอาฮวน 

- - - 9,000 - -บุคลากรที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจงานสาร

บรรณและเสนอ

หนังสือราชการ 

ท าให้การปฏิบัติงานที่

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจ้างเหมา

บริการปฏิบัติงาน

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการปฏบิัติงาน

ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

-พนักงานปฏิบัติงาน

ปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

- - - 420,000 - -จ านวนครั้งท่ี

ออกให้บริการใน

พื้นที่เขตต าบลค า

อาฮวน 

ท าให้การปฏิบัติงาน

ที่ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

 

 

         4.5 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจ้างเหมา

บุคคลภายนอกเพื่อ

ส ารวจโครงสร้าง

พื้นฐาน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

บุคคลภายนอกเพื่อ

ส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน

ในเขตต าบลค าอาฮวน 

-พนักงานปฏิบัติงาน

กองช่าง 

- - - 28,000 - -ตามจ านวน

โครงการที่ออก

ส ารวจ 

ท าให้การปฏิบัติงาน

ที่ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและ 3เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 

  5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ม.1 ปรับปรุง
ประตูน้ าห้วยง้ิว 

-เพื่อปรับปรุงประตูน้ า
ห้วยง้ิว 

-ประตูน้ าห้วยงิ้ว 
(ชลประทาน) 

- - - - 500,000 ร้อยละของประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 ม.2 
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยเขือง ม.2 

-เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น -ฝายน้ าล้น ม.2 - - - - 950,000 ร้อยละของประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ม.8 
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข.27 

-เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น -บริเวณล าห้วยตะ
งอตอนล่าง ม.8 

- - - - 950,000 ร้อยละของประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 
 

ม.11 
โครงการขุดลอก
หนองน้ า
สาธารณะ 

-เพื่อขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ 

-ขุดลอกหนองโสก
เสือ 
-ขุดลอกหนองแต ้
-ขุดลอกหนองกุง 
-ขุดลอกหนอง
ก าพร้า 

- - - - 500,000 ร้อยละของประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

-เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม 
- เพื่อจัดท าข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

-พื้นที่ปุาปกปัก
ทรัพยากร
ท้องถิ่นปุาชุมชน
บ้านพรานอ้น 

- - - 39,000 - -มีการปกปักรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น  
-มีฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

-เกิดการปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น มี
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ส านักปลดัฯ 

 

         6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารฌาปนสถาน 
บ้านค าเม็ก ม.6 

-เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การปฏิบติกจิกรรมของ
พุทธศานิกชนท่ีเสียชีวิต 
 

-ก่อสร้าง
อาคารฌาปน
สถาน จ านวน  
1 แห่ง 

- - - 970,000 - -มีการปกปักรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น  
-มีฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

-เกิดการปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น มี
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ส านักปลดัฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อชุดไมค์ประชุมไรส้าย ไมคล์อย 
ไรส้าย 

- 
 

- 
 

32,000 
 

- 
 

- 
 

ส านักปลดัฯ 

ชุดเครื่องเสยีงรถโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ 

- 
 

- 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

ส านักปลดัฯ 

แร็คหลังคารถยนต ์ - - 5,000 - - ส านักปลดัฯ 

2 
 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทย ุ - - 156,000 - - ส านักปลดัฯ 

ครุภณัฑ์อื่น ไฟวับวาบสามเหลี่ยมจดุตรวจ - - 60,000 - - ส านักปลดัฯ 

ไฟไซเรน LED - - 24,000   ส านักปลดัฯ 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทย ุ - 
 

- 
 

28,000 - 
 

- 
 

ส านักปลดัฯ 

ครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย 

- 
 

- 
 

- 2,400,000 
 

- 
 

ส านักปลดัฯ 

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต ์

- - - 1,000,000 - ส านักปลดัฯ 

4 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อกล้องระดับไม้สต๊าฟ - - 43,000 - - กองช่าง 

   รวม    353,000 3,400,000   
 
 

แบบ ผ 03 


