
 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลนาคู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 1)(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  1 

จากนายายหวัดหมู่ที่ 1
ตรงไปถึงล าห้วย 
(ฮ่องขุมดิน) 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  250.00  ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  250.00  ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังหมู่ที่  1 

จากซอย ที่ดินนายชวน  
แวงวรรณ ถึงห้วยยางไป
ถึงเจ้าปู่นาคู (หลังบ้านลุง
นงค์ไปหลัง ร.ร.พรบิดา) 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

เส้นบ้านนายทอน  
เพาะเจริญ  

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 
 

23,000 23,000 23,000 23,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณทางเข้าบา้นตาบุญ
การ 

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 
 

46,000 46,000 46,000 46,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณทางเข้าบา้นนาย
เวช  เครือชัยถึงหน้าบ้าน
นายสนาม เพียรภูเขา 

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 
 

46,000 46,000 46,000 46,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

จากฝายน้ าล้นห้วยยางไป
โนนขา่ถึงบา้นบ่อแก้ว
(ตลอดแนว) ผ่านนายทอ  
รังกลิ่น 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  100.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

230,000 230,000 230,000 230,000 มีถนน คสล. 
กว้าง  4.00  ม. 
ยาว  100.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

บริเวณหน้าบา้นนายชวน 
แวงวรรณ ถึงเขตล าห้วย
ยาง(ข้างบา้นลงุนงคไ์ป
หลังพรบิดา)ให้ไปถึงเจ้าปู ่

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

460,000 460,000 460,000 460,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

จากสะพานห้วยยางทาง
หลวงแผ่นดนิ(ปา้ยบอก
เขตเทศบาล)ถึงฝายน้ าลน้ 
หมู่ที่ 9 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  800.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  800.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

จากซอย ที่ดินนายชวน  
แวงวรรณ ถึงห้วยยางไป
ถึงเจ้าปู่นาคู (หลังบ้านลุง
นงค์ไปหลัง ร.ร.พรบิดา) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 3,500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว3,500.00ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 1 

จากบ้านนางพอดี-บา้น
นายชัย(ฝัง่ที่เหลือ)  
ซอยข้างบ้านยายเพลิน  
สุล านาจ(บริเวณหน้าบ้าน
นายศิลป์ กองนาค ู

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 150.00 ม.  
ลึก 0.35  ม. 
 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง0.60 ม.
ยาว 150.00 ม.  
ลึก 0.35  ม. 
 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 1 

จากหน้าบา้นนายสมัคร 
ระลาคีถึงหน้าบ้านนาย
อุดม ระลาค ี

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35  ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง 0.50 
ม.ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 1 

จากหน้าบา้นนายลา  
สีระมาตรย์ออกไปทางสุด
ถนนธนะรัชต ์

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง0.50 ม.
ยาว 50.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 2) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  2 

จากทางหลวงแผ่นดินนา
นายบอย(ม.2)ถึงที่นานาง
รุ่ง(ม.1)หนองกกจิก 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500.00  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  2 

จากนานายดา  ภูมิรัง – 
นานายริ ตะพานบุญ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00  ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00  ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  2 

จากนานางมี เจริญผล – 
นายเกณฑ์ บญุแสน(เข้า
ซอยแยกทางไปหินลาดวัด
ป่าอัมพวัน) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000  ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.สูง
เฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  2 

จากนานายดาว  รังหอม  
บ้านชาด ม.13 ถึง  
นานายสนอง  รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม.สูง
เฉลี่ย 0.50  ม. 

45,000 45,000 45,000 45,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  2 

จากบ้านนางแต้ม จนัทเมธี
ถึงบ้านนางเสมอ เขจร
ใหญ่ 

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  2 

จากบ้านนางค า  โวหาร
คล่องถึงบ้านนายเนา   
ศรีสุข 

กว้าง 2.50  ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50  ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายอดลุเดช เพียร
ภูเขา ถึง ร.ร.นาคพูัฒนา”
กรป.กลางอุปถัมภ์” 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  500.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  500.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

เลียบคลองชลประทาน 
ตลอดแนวจากนานาย
บรรทม  กุลสาย  ไปนา
นายจวง เผือดผุดถึงทาง
หลวง 2101 และเลียบ
คลองไปถึงถนน วังเวียง-
นากะเดา 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  1,000.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน คสล.  
กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  1,000.00 
ม.หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 

จากนานายดา  สพีันลมถึง
นานายส ารวย ใจอ่อน 

กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  40.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 3.00  ม. 
ยาว  40.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  2 

จากนานายสังข์ทอง บญุ
แสน ถึงนานางคิน  กลดั
กันแสง(ไปนานายสมศักดิ์) 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  720.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  720.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2   

จากสามแยกไปบา้นหิน
ลาด – วัดป่าอัมพวนั 

(จากนานายธีรศักดิ ์รัง
หอม – วัดป่าอัมพวัน  
บ่อแก้ว) 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500  เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500  เมตร 

ประชาชนมีถนนไว้ใช้
สัญจรไปมาความ
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า หมู่ที่ 2 

นานายค า  สามศรี กว้าง 1.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  

50,000 50,000 50,000 50,000 มีคลองรางระบาย
น้ ากว้าง 1.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 2 

จากบ้านนางแดนไทย   
ผ่าแสนถึงรางระบายน้ า
เทศบาล 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 30.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง0.50 ม. 
ยาว 30.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.   
หมู่ที่ 2 

จากบ้านนางกุหลาบ   
ศรีสุขถึงสุดซอย(จากข้าง
ในออกมาบ้านนาย
ยุทธนา) 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 65.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง0.50 ม.
ยาว 65.00 ม.  
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 6) 
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เลียบห้วยยางจากสะพาน
ถนนใหญ่ถึงสะพานหนา้
บ้านนายประภาส  
วรณทอง(ทุ่งนาใต้) 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม.
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000.00ม.
สูงเฉลี่ย 0.50ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เลียบห้วยยางฝั่งนาใต้ไป
ถึงสะพานทางหลวง
แผ่นดิน 2101 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 6 

จากนานายสวัสดิ์ ถึงนา
นายเพลิง ภูด ี
(ตรงข้ามบ่อขยะ) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

จากทางหลวง 2101 
บริเวณสะพานข้ามห้วย
ยาง – นานายทวีศักดิ์  
โต้ชาล ี

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

จากบ้านนางสุภาพ  
จิตจง ถึงบา้นนายส านัก  
อุตโม 

กว้าง 4.50 ม. 
ยาว  48.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.50 ม. 
ยาว  48.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  6 

ถนนเลียบคลองนาใต ้ กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  420.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

32,000 32,000 32,000 32,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  420.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 6) 
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  6 

จากปากทางเข้าบา้น
ผู้ใหญ่ ม. 6 ถึงบ้านนาง
อนุโลม เพาะเจริญ 
(ซอยตัน)  

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  600.00 ม.
หนา  0.10  ม. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  600.00 ม.
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  6 

จากถนนกลางบา้นถึงบ้าน
ยายอ๊อด 

กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  500.00 ม.
หนา  0.10  ม. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00  ม. 
ยาว  500.00 ม.
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  6 

ซอยบ้านนางบุญรวม  
 อุตโม 

กว้าง 2.50  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.10  ม. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

บริเวณซอยเข้าบ้าน 
ระหว่างบา้นป้าโก้กับยุ้ง
ฉางนายเชน  ไวแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

ทางเข้าวัดถ้ าพระฤาษ ี
(ต่อจากเดิม)จากถนน
2101ถึงวัดถ้ าพระฤาษ ี

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

บ่อขยะเทศบาล(ต่อจาก
เดิม)จากถนน 2101  
ถึงบ่อขยะ 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

จากรีสอร์ทอุมาพรถึง
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
นาคู(เลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน) 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  1400.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  1400.00 
ม.หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

จากถนน คสล.เดิมบริเวณ
ฝายน้ าลน้ถึงคลองสง่น้ า
ชลประทาน 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  6 

เลียบคลองชลประทาน
ตลอดแนว จากบ้าน  
ผอ.ทองหล่อ ปัตลาผ่าน
บ้านคุณครูประเคลื่อน  
เหล่านายอ 

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  150.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  6 

 จากสะพานข้ามห้วย
ยาง ม.6 ไปหนองยาว 
นาใต้ 

กว้าง  4.00  ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีทางเท้า คสล. 
กว้าง  4.00  ม. 
ยาว1,000.00ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

จาก(วัดบา้นวงัเวียง)บ้าน
นายกอง จิตจง ถึงบ้าน 
ครูวิจารณ ์

กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  350.00 ม.
หนา  0.15  ม. 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00  ม. 
ยาว  350.00 ม.
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล. 
ใช้สัญจร ขนส่งผลผลิต
การเกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 7) 
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่  7 

เลียบคลองชลประทาน
จากสะพานนานายวน 
สามสีถึงนานายวงษ์  
อ่อนใส 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  7 

จากนานางสินธุ สุล านาจ 
ถึง นานายทด บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  626.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

48,000 48,000 48,000 48,000 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังกว้าง4.00 ม. 
ยาว  626.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  7 

จากบ้านนายคองศรี  
ฤทธิ์ศรีบุญ ถึงชลประทาน 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  260.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  260.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่  7 

จากนานางสมบตัิ สามสีถึง
นานายทด บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว  300.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 7 

เลียบอ่างเก็บน้ าห้วยมะโน 
ถึง วัดป่าศรีหนองแคน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมผิวลูกรัง  
หมู่ที่ 7 

บริเวณข้างสวนยางพารา
นายดนัย  ภูดี ถึงคันอ่าง
เก็บน้ าห้วยมะโน 

กว้าง 3.00 ม. 
คันสูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
ลูกรังหนา 0.20 ม. 
ยาว 900.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนดินเสริม
ลูกรังกว้าง3.00 ม. 
คันสูงเฉลี่ย0.50ม. 
ลูกรังหนา0.20 ม. 
ยาว 900.00 ม. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี  และ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  7 

จากบ้านนายไทย 
จรสัแผ้วซอยข้างบา้นยาย
เรืองถึงบ้านนายประสิทธิ์  
ผ่าผล(ซอยยายเตา่) 

กว้าง 2.50  ม. 
ยาว 30.00 ม.  
หนา  0.10  ม. 
 

23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50  ม. 
ยาว 30.00 ม.  
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  7 

บริเวณหน้าบา้นนาย 
สุรศักดิ์ ภูดี – บ้านาง 
ลภัสพร หอมไกล 
(ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บา้น) 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 30.00 ม.  
หนา  0.10  ม. 
 

23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

23,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 30.00 ม.  
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

52 โครงการขยายไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

จากทางเข้าหมู่บา้นถึงคนั
ดินชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง 

ระยะทาง 200 ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายไหล่ถนน 
คสล.ระยะทาง 
200 ม. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่ดี  และ
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว   

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากบ้านนายดอกดิน สาม
สีถึงบ้านนางเหมือน 
(คลองชลประทาน) 

ระยะทาง 200 ม.  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ระยะทาง 200 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากหน้าบา้นนางไพรนิถึง
คันดินชลประทาน 

ระยะทาง 400 ม.  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ระยะทาง 400 ม. 
 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

บริเวณถนนเลียบคลอง
จากที่อาจารย์พนูทรัพย์ 
อัยวรรณถึงบ้านนายเลข  
ไกรสูรย์ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากหน้าบา้นนายดอกดิน 
สามสีถึงบ้านนายสมบัติ 
สามส ี

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

230,000 230,000 230,000 230,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากโรงสบูน้ าประปา อ่าง
เก็บน้ าห้วยมะโนถึงนา
นายกอง นลิค า(ในเขต
ชลประทาน) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

จากบ้านนางค าถึงนานาย
ดิลก บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

บริเวณข้างบา้นนายวน 
สามสีถึงทีน่านางอนัญญา  
บุญแสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

เลียบคลองชลประทาน
ตลอดแนวจากสะพานข้าม
คลอง ม.11 (ที่นา ผญ.
สมัย รังระรื่น)ผา่นบ้านนา
คลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตู
เปิด – ปิดน้ า(ปากกระโถน
น้อย) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200 ม.  
หนา  0.15  ม. 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200 ม.  
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

ระหว่างสามแยกทางเข้า
หมู่บ้านฝัง่บา้นนางพัชรีสิริ 
นิลค าถึงคลองหนา้บา้นกร
กช ยลพันธ(์ถึงสะพาน) 

กว้าง 0.80 ม. 
ยาว  200.00  ม.
ลึก  0.35  ม. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว  200.00  ม.
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

จากหน้าบา้นนางอุดร 
เผือดผุดถึงถนนข้างห้อง
แถวนางสมพร พิมหาทั้ง
สองฝั่ง 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  140.00  ม. 
(ข้างละ 70.00 ม.)
ลึก  0.35  ม. 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  140.00  ม. 
(ข้างละ 70.00 
ม.)ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

จากสามแยกบา้นนายขุน
ศึกถึงบ้านนางจิราภา  
จรัสแผ้ว 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.35  ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่  7 

จากที่นายสมพรถึงบา้น
นายดลิก บุญแสน 

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.35  ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  50.00  ม. 
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 9) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  หมู่ที่  9 

จากป้ายเทศบาล(ห้วยยาง
ไปนาสนีวล)ถึงนานายเต็ง 
ใจคุ้มเก่า(หนองอีดอก) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  หมู่ที่  9 

จากสะพานห้วยยางถึงนา
ยายไหม(ตรงข้าม ผู้ช่วย
เล่)หมู่ที่ 2 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีถนนดิน 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยม
หนองโน  
หมู่ที่ 9 

ไปนานายแบบ บญุแสนถึง
นานายจักร รังหอม(หลัง
เทศบาล) 

กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีถนนดินพร้อมท่อ
ลอดเหลี่ยม 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  9 

บริเวณที่นานายหนัก   
อุตโม  ถึงนานายจนั สลีา 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  9 

ข้างที่นานายทองพนั   
รังกลิ่น ถึงข้างทีน่านาย
ประดิษฐ์  ละราคี(ทุง่
หนองขอนแก่น) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 420.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 420.00  ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

จากนานางทอง 
 ปัตนาสา ถึงนาตาอ้อย  
อาจารย์วิสุทธิ(์โนนข่า) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,000.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00ม. 
สูงเฉลี่ย0.40ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

จากนานายสุพรม  รังหอม 
ถึงนานางเศียรเหลาแหลม
(สท.น้ า) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  1,500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม.  

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

220,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,500.00ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 9 

ข้างที่นา นายโจม   
อุทกิจ ถึงข้างที่นา  
นายปุ่น  พิมพ์เภา 
(นาตาโจ) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  560.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  560.00 ม.  
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่  9 

นานายเคลือบ ถึงนานาง
สัต  รังกลิ่น(นาตาโจ) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.40  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 9 

บริเวณทางเข้าทุ่ง
หนองต้างห้วยโสกตาแกว 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 9 

จากถนน บ้านนาคู-บ้าน
ชาด ถึง นานายพงษ์  
 ละราคี (เพิ่มสุขรีสอร์ท) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 9 

จากทางหลวง 2291 ข้าง
กบนาคูโลงไทย 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 9 

จากฝายน้ าล้นห้วยยาง 
หมู่ 9 (บ้าน อ.นวลสิริ 
เพียรภายลุน)เลียบล าห้วย
ถึงสะพานห้วยยาง(ทาง
หลวงแผ่นดนิ 2291) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ 9 

จากบ้านนายลาน รังหอม 
ถึงหน้าเทศบาลต าบลนาค ู

กว้าง 0.50 ม. 
ยาว  80.00 ม.  
ลึก   0.35  ม. 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

มีรางระบายน้ า 
คสล.กว้าง0.50 ม. 
ยาว  80.00 ม.  
ลึก   0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  
หมู่ที่ 9 

จากหน้าบา้นนายสุนทร  
มียามกิจ ถึง สะพานโศก
ตาแกว(ห้วยยาง) 

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
ลึก   0.35  ม. 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

มีรางระบายน้ า  
คสล.กว้าง0.60 ม. 
ยาว  400.00 ม. 
ลึก   0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 10) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 โครงการเสริมผิวถนนดนิ
เพื่อการเกษตร   
หมู่ที่  10 

กลบดินบริเวณท้าย
สะพานข้ามคลองนายาย
ชาญ  เหลี่ยมสิงขรณ ์
(สะพานข้ามคลอง) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เสริมผิวถนนดนิ 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  10 

จากร้านอาหารริมคลอง
ชลประทาน ถึงฝายน้ าลน้
บ้านวังเวียง 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

มีถนนดิน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  10 

จากนานายสนอง วงษ์ลนุ
ลาเลียบคลองห้วยมะโน 
 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

มีถนนดิน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า   หมู่ที่  10 

บ้านตาเรืองถึงบ้านนาย
บุญมา(ซอยร้านเจนแจน) 

กว้าง 0.50  ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35  ม. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50  ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35  ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มี
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  10 

จากบ้านอาจารย์อนงค์ ถึง  
บ้านอาจารย์ทวีกลู 
(โคกป่าเปา้) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  150.00  ม.
หนา 0.15 ม. 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มี ถนนคสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  150.00  ม.
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ในการคมนาคม
ที่ดีและสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 11) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่  11 

จากนาผู้ใหญ่ ม.9 ถึงนา
ตาคัก(หนองเป็ด) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
เฉลี่ย 0.50  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  800.00 ม. 
เฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังอัดบด   
หมู่ที่  11 

จากนานางสุภาพ   
กล้ากระโทก  ถึงนานาย
ประเวส  ละราคี(จากฝาย
หนองกกกุง) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม.สูง
เฉลี่ย 0.50  ม. 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  500.00 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  11 

เข้าบ้านนากอน รังระรืน่
(ตรงข้ามบา้นอาจารย์ชาญ
วิทย์) 

กว้าง 2.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา 0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  11 

จากบ้านนางสงิห์ ก่ิงภูเขา
ถึงบ้านนางไพรวลัย์ พลนา
คู(ซอยบ้านประธานสภา) 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  11 

จากบ้านนายเสงี่ยม แก้ว
หาวงศ์ถึงบ้านนางราตรี 
ประครองสุข 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  20.00 ม. 
หนา 0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  11 

จากบ้านนางบุญยัง  ภูดี   
ถึงบ้านนายยูน  ภูด ี

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  22.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีทางเท้า คสล. 
กว้าง 2.50 ม. 
ยาว  22.00 ม. 
หนา  0.10  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 

เลียบคลองจากบ้านนาง
เหมือน พิมพิชัยถึงบ้าน
อาจารย์นิรมัย สิรนิิธิกร 

กว้าง 4.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 100.00 ม.  

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 
ยาว 100.00 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  11 

บริเวณหน้าบา้นยายหมู
(แก้ไขปัญหาน้ าท่วมทัง้ 2 
ฝั่ง) 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  50.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  50.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  11 

ถนนข้างเทศบาล จาก
เทศบาลต าบลนาคูไปที่นา
นายทองมา  เวินชุมถึงที่
นานายนิกร (ตลอดแนว ) 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  700.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  700.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  11 

ข้างสถานีต ารวจภูธรนาค ู กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  300.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  300.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่  11 

จากหลังเทศบาล(นานาย
สนิท รังกลิน่)ถึงนานาย
เกษม รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  1,500.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  1,500.00 
ม. หนา  0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 11 

จากบ้านยายหมู (ต่อจาก
รางระบายน้ าเดิม) 

ฝากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35   ม. 

46,000 46,000 46,000 46,000 มีรางระบายน้ า 
ฝากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึก  0.35   ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 11 

จากบ้านนายไพทูล   
รังรสถึงวัดนาคูเหนือ 
สุดซอย(หน้าวัด) 

กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 150.00 ม. 
 ลึก  0.35   ม. 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 150.00 ม. 
 ลึก  0.35   ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  หมู่ที่ 11 

บ้านนายหลา  
แหวนเพ็ชร ถึงบ้าน 
นายวิเศษ รังกลิน่ 

กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 100.00 ม.  
ลึก  0.35   ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.40 ม.  
ยาว 100.00 ม.  
ลึก  0.35   ม. 

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



1.1  แนวทางพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า(หมู่ที่ 12) 
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 12 

ซอยนานายทองมา   
เวินชุมถึงนานายค าม้วน  
สีระมาตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 12 

หลังนาคูวลิล่า – นานาง
ไพลม 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีถนนดิน 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  100.00 ม. 
สูงเฉลี่ย  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน ดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  12 

ซอยเข้าบ้านนายบุญเถิง 
รังกลิ่น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  100.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 เสริมผิวถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  100.00 ม. 
หนา  0.15 ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  12 

เข้าบ้านนายหลบ กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.50  ม. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว  30.00 ม. 
หนา  0.50  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  12 

จากทางเข้าบ้านนาคลอง
หลังร้านปลาเผาถึงหลัง
ร้านดี(มาทางซุ้มประต)ู 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว  200.00 ม. 
หนา  0.15  ม. 

ประชาชนมีถนน คสล.
ในการคมนาคมที่ดี
และสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว   

กองช่าง 

 
 
 
 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่  12 

จากบ้าน นายสุมาตร   
ละราคีถึงบา้นนายวาสรรค์  
ดอกทองหอม 

กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ 0.30 
ม. จ านวน  5  ท่อน 
ยาว 52.00 ม.  
ลึก  0.35   ม.   
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

95,000 
 

มีรางระบายน้ า 
กว้าง 0.40 ม.  
พร้อมวางท่อ 
0.30 ม. จ านวน  
5  ท่อน 
ยาว 52.00 ม.  
ลึก  0.35   ม.   

ท าให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม ๑๐4  โครงการ - - 21,499,000 21,499,000 21,499,000 21,499,000 - - - 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 1) (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 

เปลี่ยนเสาไฟฟา้บริเวณ
หน้าบา้นนายหมาย   
ขันอาสา(ตาเร่ิม) 

จ านวน 1 ต้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จ านวน 1 ต้น 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 

จากสะพานห้วยยางทาง
หลวงแผ่นดนิ 2291(ป้าย
บอกเขตเทศบาล)ถึงฝาย
น้ าลน้ หมู่ที่ 9(อ.นวลศิริ) 

ระยะทาง 800 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 800 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 

ซอยข้างบ้านนายบุญนงค์ 
ไพบูลย์ ม.9 ถึงเจ้าปู่นาคู
(เลียบห้วยยาง) 

ระยะทาง 600 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 600 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 
 



1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 2)  
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากที่นานายฮาด  ตาลพล  
ถึง ที่นานายแคง  สิมสาร 
 

ระยะทาง  110  
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  110  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

ถนนเลียบคลอง
ชลประทานนานางลม  รืน่
รส ถึง  นานายใคร   ใจ
คุ้มเก่า   

ระยะทาง 1,500  
เมตร 

750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 1,500  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากที่นานางสลัน  
 สิมสาร ถึง ทีน่ายสิงห์  
กั้วอ าไพ(หลังนาคูพฒัฯ)  

ระยะทาง 140 
เมตร 

116,000 116,000 116,000 116,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 140 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายดา สพีันลม ถึง 
นานายพนั  สามศรี 
 

ระยะทาง  350  
เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  350  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

ข้างบ้านนายพสิมัย  วรรณ
ทอง  ถึงหน้าบา้นนาง
เชื่อม  อุตโม 
 

ระยะทาง  50 เมตร 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  50 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายอดลุย์  เพียร
ภูเขา ถึงข้าง  ร.ร. นาคู
พัฒนาฯ 

ระยะทาง  300 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  300 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายวน  สามศรี ถึง
นานายทด  บุญแสน 
 

ระยะทาง  
1,000  เมตร 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
1,000  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานางแกน  เยี่ยม
เจริญ ถึงนานางไพรวรรณ  
รังระรื่น 
 

ระยะทาง  
500  เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายพันดา้ย ถึง  
นานางลอด  ไชยพิเดช 
 

ระยะทาง  
100  เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
100  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายจวง  เผือดผุด
ถึงทางแยกคลอง 
 

ระยะทาง  
600  เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
600  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 2 

จากนานายสังข์ทอง บญุ
แสน ถึง นานางคิน  กลดั
กันแสง 
 

ระยะทาง  
500  เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 6)  

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จาก(วัดบา้นวงัเวียง)บ้าน
นายกอง จิตจง ถึงบ้านครู
วิจารณ ์

ระยะทาง  400  
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  400  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากบ้านนายสมาน  
ศรีเจริญ ถึงบ้านนายฉลอง  
มูลเจริญ 

ระยะทาง  100  
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากบ้านนายประภาส  
วรรณทอง  ถึงหนองยาว 

ระยะทาง  240  
เมตร 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  240  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 6 

จากนานายนิยม   
เขตบ้าน ถึง  ฝายน้ าลน้ 

ระยะทาง  300  
เมตร 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  300  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 7)  

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางโพธิ์ แสง
เจริญ ถึง ถนนคลองส่งน้ า
ชลประทาน 

ระยะทาง  100 
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากร้านเนื้อย่าง ถึง หลัง 
ธกส.    

ระยะทาง  240  
เมตร 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางค า  รังรส ถึง  
นานายดลิก บุญแสน 

ระยะทาง  500 
เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  500 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากโรงสบูน้ าประปาถึงนา
นายกอง นลิค า(เขต
ชลประทาน) 

ระยะทาง  400  
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  400  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากนานายสิงห์  
กั้วอ าไพ ถึง นานายทด  
บุญแสน 

ระยะทาง  921  
เมตร 

785,000 
 

785,000 
 

785,000 
 

785,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  921  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากร้านดีเจริญทรัพย์ห้อง
เย็นถึงทางเข้าวัดป่าศรี
หนองแคน 

ระยะทาง  350  
เมตร 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  350  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากเลียบคลอง
ชลประทาน ม.11 ผ่าน
บ้านนาคลอง ม.7 

ระยะทาง  1,500  
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,500  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากนายคองศรี -นานาย
ต่วน – นานายดิลก   
บุญแสน 

ระยะทาง  100  
เมตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  7 

จากบ้านนางไพรินถึงบา้น
นางร าไพ(ถนนบ้าน อ.พูน
ทรัพย์) 

ระยะทาง  180  
เมตร(จ านวน 5 ตน้) 

60,000 60,000 60,000 60,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  180  
เมตร(จ านวน 5 
ต้น) 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 9)  

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 

ถนนลูกรังโนนข่า แยกนา
ยายยนต(์นางทอง ปัต
นาสา) ถึง นา ผูช้่วย 
เสงี่ยม โคตรดี    

ระยะทาง  100 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 



1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 10)  
   เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 10 

จากบ้านนางกาญจนา  
เซอร์วิส ถึงบ้านนางชาญ 
เหลี่ยมสิงขรณ์ 

ระยะทาง  50  
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  50  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  10 

ทางเข้าบา้นนายทองนาค 
พลนาค(ูโคกปา่เป้า) 

ระยะทาง  100 
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  100 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  10 

เลียบคลองจากร้านอาหาร
ริมคลองถึงฝายน้ าลน้ บา้น
วังเวียง ม.6 

ระยะทาง  1,000 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้เพื่อ
กิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 11)  

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

ข้างสถานีต ารวจ ระยะทาง  300  
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  300  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

เข้าซอยบ้านนายหลา แหว
เพ็ชรถึงบ้านนายวิเศษ รัง
กลิ่น 

ระยะทาง  80  
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  80  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

บริเวณที่นานายดา สีระ
มาตรถงึนานางบ่อน  
ชิณโณ 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,710  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหน้าที่วา่การอ าเภอ 
ถึง บ้านหินลาดต่อจาก
โครงการเดิม 

ระยะทาง  
 1,500  เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
 1,500  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากแยกที่นานายธีรศักดิ์ 
รังหอมถึงวัดอัมพวัน(บ้าน
หินลาดไปนางาม) 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 
อบจ.กส 

37 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหน้าที่วา่การอ าเภอไป
หนองเป็ด(นายไพเราะ 
พันธ์เถา ถึง นานายรอบ 
นา ผญ. รินทอง) 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 2,000 
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

38 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากซอยที่นานางสินธ์ทุ   
สุล านาจ ถึง ที่นานาย
เกษม  รังกลิ่น 

ระยะทาง  1,710  
เมตร 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  1,710  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 11 

จากหลัง  กศน. ถึงนานาย
ถวิลถึงนานายชาญชัย 
แสงเจริญ 

ระยะทาง  2,000  
เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  2,000  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

 
1.2 แนวทางพัฒนาบ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า(หมู่ที่ 12)  

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 12 

ซอยข้างประปาถึงบา้นหิน
ลาดไปทุ่งนาน้อย 

ระยะทาง  
 4,000  เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  
 4,000  เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 
 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 12 

ซอยเข้าบ้านนายหลบมา 
ถนัดท า 

เสาไฟฟา้  2 ต้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
เสาไฟฟา้  2 ต้น 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ที่  12 

จากนานายวิเศษ ละราคี 
ถึงนานายจนั  ศิลา 

ระยะทาง  900  
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง  900  
เมตร 

มีกระแสไฟฟ้าใช้
เพื่อกิจการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 42  โครงการ - - 7,841,000 7,841,000 7,841,000 7,841,000 - - - 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แนวทางพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา(แผนงานการพาณิชย์) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา  หมู่ที่  1 

เพื่อประสิทธิภาพและเป็น
การเตรียมส่งน้ าบริการ
ประชาชน 

จากบ้านนางวิจิตร 
อ้วนละมัยถึงสดุเขต
ถนน ยาว 120  ม. 

10,000 10,000 10,000 10,000 ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 
ยาว 120  ม. 

ประชาชนได้รับบริการ
น้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

2 โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่ที่ 12 

จากบ้านหมอชานนท์ – 
บ้านจอ.เจษฎา อินทร์ยา 

ความยาว 200 
เมตร 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 
ความยาว 200 
เมตร 

ประชาชนได้รับบริการ
น้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

3 โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา  หมู่ที่  2 

เพื่อประสิทธิภาพและเป็น
การเตรียมส่งน้ าบริการ
ประชาชน 

จากที่นานางแกน  
เยี่ยมเจริญถึงที่นา
นายใคร ใจคุ้มเก่า 
 ยาว 530  ม. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 
ยาว 530  ม. 

ประชาชนได้รับบริการ
น้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

 
 

          



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา 
หมู่ที่  10 

เพื่อขยายเขตส่งน้ า(โคกป่า
เป้า) 
- ซอยแขกนาก 
 
 
- ซอยบ้านผู้ใหญ่ 
 
 
- ซอยบ้านผู้ช่วยหมู่ 10 
(ช่างดุล) 
 
- ฝั่ง รพ. ชุมชน 

 
 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  300  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  300  เมตร 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ขยายเขตส่ง
น้ าประปา 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  100  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  300  เมตร 
- ขยายเขตท่อส่ง 
ขนาด 2 นิ้ว ความ
ยาว  300  เมตร 

ประชาชนได้รับบริการ
น้ าอย่างทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

5 โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ า
บริการประชาชน 

วางท่อจ่ายน้ าประปา
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 2,500  
เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ า หมู่ที่ 
11,12 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายเขตส่ง
น้ าประปาขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ระยะทาง 
2,500  เมตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

    
 
 
 

       



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตส่ง
น้ าประปา หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมส่งน้ า
บริการประชาชน 

จากโศกตาแกวถึง
โนนขา่(ต่อจาก
โครงการเดิม นาบา่ว
เป็ด)ความยาว 
2,000 ม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตส่ง
น้ าประปาความ
ยาว 2,000 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองการ
ประปา 

7 โครงการปรับปรุงโรง
สูบน้ าดิบ 

เพื่อสูบน้ าดบิที่มีคุณภาพ
ดีกว่าเดิมมายังที่พักน้ า
ก่อนการผลิตน้ าประปา 

วางท่อเหล็ก ศ.ก. 3 
นิ้วและฐานตัง้ให้
ปลายท่อดูดน้ าดิบ
ห่างจากตลิ่งไม่น้อย
กว่า 10 เมตร 
พร้อมท าคันดินกั้น
บังคับน้ าฝนไหลลง
อ่างให้ห่างจากโรง
สูบน้ าดิบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงโรงสูบน้ า
ดิบวางท่อเหล็ก 
ศ.ก. 3 นิ้วและฐาน
ตั้งให้ปลายท่อดูด
น้ าดบิห่างจากตลิ่ง
ไม่น้อยกว่า10 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ 

กองการ
ประปา 

รวม 7  โครงการ - - 720,000 720,000 720,000 720,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้ห้วยมะโน 

- บริเวณนานายค าสิงห์ 
กั้วอ าไพ 
- บริเวณนานายทด ภูด ี

กว้าง 10.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 
 

750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้างฝาย
กว้าง 10.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้ห้วยโสกตาแกว 

บริเวณห้วยโสกตาแกว กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
ฮ่องแซง หมู่ที่ 6 

จากนานายปอน ภูดีถึง
นานายวสิัน  นิลนวล 

กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอก 
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก 
หนองยาว หมู่ที่ 6 

บริเวณหนองยาว  กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 ขุดลอก 
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอก 
หนองกกกุง  

บริเวณหนองกกกุง  ความยาว 500 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอก 
ความยาว 500 
ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

  
 

 

         



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า  หมู่ที่ 9 

บริเวณล าห้วยหนองโน 
(บริเวณนานายหนู บุญ
แสน)ตรงท่อน้ าเทศบาล
ตก 

กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ยาว 30.00 ม. 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ยาว 30.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาล ส าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

เขตเทศบาลต าบลนาค ู ขุดเจาะน้ าบาดาลใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลต าบลนาคู
ทุกหมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนบ่อ
บาดาลทีไ่ด้รับ
การขุด 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ห้วย
หนองโน  หมู่ที่ 1 

บริเวณนานางสินธุ์   
อ่อนไสย 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว  20.00  
เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว  
20.00  เมตร 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้าม
คลอง หมู่ที่ 2 

ตรงนานางแดนไทย สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  6.00  
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  
6.00  เมตร 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้าม
คลอง หมู่ที่ 2 

หน้าบา้นนายบรรยงค์ 
หนึ่งค าม ี

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  6.00  
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  
6.00  เมตร 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขยายสะพาน
ข้ามคลองหมู่ที่ 7 

- สะพานหน้าบ้านนาง
เหมือน  พิมพิชัย 
- สะพานหน้าบ้านนางนิ
รัตน์  บุญพิมพ ์

สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร  
ยาว  20.00  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร  
ยาว  20.00  
เมตร 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



   เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าลน้ห้วยยางตอนบน 

บริเวณนานายจ าลอง   
รังหอม(ทางไปบ้านหิน
ลาด) 

กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 ก่อสร้างฝาย
กว้าง 14.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมฮองเหมือง 
หมู่ที่ 9 

นานายทลู  รังรส ขนาด 2.00 x 
2.00 จ านวน 1 
ช่อง 

65,000 65,000 65,000 65,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 
ขนาด 2.00 x 
2.00 จ านวน 1 
ช่อง 

ประชาชนมีถนนดนิ
เพื่อใช้สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝาย
หนองกกกุง 

บริเวณห้วยหนองกกกุง กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.50 ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างฝาย 
กว้าง 6.00 ม. 
สันฝายสูง1.5ม. 
ผนังสงู 3.00 ม. 

ประชาชนได้มนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

รวม 14  โครงการ - - 6,185,000 6,185,000 6,185,000 6,185,000 - - - 
รวมทั้งสิ้น   167    โครงการ - - 36,245,000 36,245,000 36,245,000 36,245,000 - - - 

 


