
































































































































































































































































 

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะชุมชน
1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - - - 5 4,980,000    18 14,466,000  23 19,446,000 
1.2 ก่อสร้างถนนสายใหม่ - - - - - - 6 850,000       16 2,386,000    22 3,236,000   
1.3 ปรับปรุงผิวจราจร - - - - - - 13 1,984,000    36 9,467,000    49 11,451,000 
1.4 ก่อสร้างทางระบายน้้า - - - - - - 4 1,169,000    22 8,116,000    26 9,285,000   
1.5 งานประปา - - - - - - 1 200,000       4 800,000       5 1,000,000   
1.6 ขยายเขตไฟฟ้า - - - - 1 100,000       8 500,000       24 2,360,000    33 2,960,000   

- - - - - - 37 9,683,000    120 37,595,000  158 47,278,000 
2

2.1 แผนงานการเกษตร - -            - -               1 50,000         5 1,150,000    17 1,350,000    23 2,550,000   
- -            - -               1 50,000         5 1,150,000    17 1,350,000    23 2,550,000   

3
3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 5 1,400,000    5 1,400,000    10 2,800,000   

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการ
นันทนาการ - - - - - -

4 450,000       4 450,000       8 900,000      

- -            - -               - -               9 1,850,000    9 1,850,000    18 3,700,000   
4 - - - - - -

4.1 แผนงานสาธารณะสุข - - - - - - 1 50,000         1 50,000         2 100,000      

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี 
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว และนันทนาการ

รวม
ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

4.2 งบกลาง - - - - - - - - - - - -              
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - - - - - - 1 50,000         1 50,000         2 100,000      

- -            - -               - - 2 100,000       2 100,000       4 100,000      
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - 1 200,000       1 200,000       2 400,000      
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - 6 540,000       16 1,055,000    22 1,595,000   
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -              
5.4 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -              

  รวม - -            - -               - - 7 740,000       17 1,255,000    24 1,995,000   
6 - - - - - - - - - -

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - - -              
- - - -               - - - - - - - -              
- -            - -               1 50,000         60 12,783,000  165 40,895,000  227 53,628,000 

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

รวม
รวมท้ังส้ิน



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1สาย

บ้านนายจูม - นายสีวาสดี
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

350,000    350,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

2 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1 
สายบ้านนายพรมมา - ชลประทาน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว  700  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500 
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

 2,010,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

3 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2 
สายบ้านต้องน้อย - ส านักสงฆ์ทุ่งโพธ์ิ
ทอง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  4,000 
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

2,330,000 2,330,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

4 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 สาย
นายวิลัย - นายบุญมา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ

2,000,000 2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

5 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 สาย
นายสีเทา - ถนนใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ

 2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

6 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้าน
นายประยูร - ต้องน้อย

ท าให้ประชาชนเดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  500 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,000 
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

 1,160,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

  1.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย
นางถวล - นางปราศัย

ท าให้ประชาชนเดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  55  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  220 
 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

 130,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

8 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย
นายสมปอง - โนนทอง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  700  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,800  
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

 1,630,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

9 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย
นายเชรษฐา - นายจรูญ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  55  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  220  
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

130,000    130,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

10 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาง
ทิพย์นอม - นายสมไอ่

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  55  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  220  
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

130,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

11 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 
สายนายภิรมย์

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100 
เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

12 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 
สายหลังวัดป่ามุลวิน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

468,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

13 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 
สายท่ีพักสร้างแก้ว

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว  200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

346,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

14 11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 สาย
เข้าวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม

ท าให้ประชาชนเดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  80  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320  ตร.ม
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

188,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

15 12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 
สายนายรันตนา - นายแดนชัย

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,600 
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

934,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.
12สายนางเพ็ญจิตร

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

120,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

17 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 
ข้างบ้านนางพัตตา นามวุฒิ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีประมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 224 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

170,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

18 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 ข้าง
โรงสูบน้ านาบัว

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีประมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 224 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

170,000    170,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

1.2 ก่อสร้างถนนสายใหม่
1 1 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.1 สาย

หนองบัว - นานายสีฟอง
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  3,000  ลบ.ม.

150,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

2 1 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.1 สาย
ห้วยยางตอนกลางหมู่ท่ี 1 - สะพาน
ห้วยยางหมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,050  ลบ.ม พร้อมวางท่อขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน  และท่อขนาด 1.00 x
 100 เมตร จ านวน 8 ท่อน

200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

3 1 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.1 สาย
ห้วยยางตอนกลาง - ฝายน้ าล้นห้วยยาง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560 เมตร 
  และลงดินลูกรัง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า

217,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

4 3 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.3 บ้าน
นายอุดม - บ้านนางกองสา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 800  ลบ.ม.

40,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

5 3 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนา
นายส าลี - หนองเบ็ญ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  2,560  ลบ.ม.

150,000    150,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

6 5 โครงการตัดถนนสายใหม่เพ่ือ
การเกษตร ม.5 สายห้วยแคน - กุดฮี

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,400  ลบ.ม พร้อมวางท่อขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน  และท่อขนาด 1.00 x
 100 เมตร จ านวน 7 ท่อน

100,000    100,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

7 7 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.7 ข้าง 
สภ.นาโดน - นาพ่อแดง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 400  ลบ.ม.

20,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 8 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.8 สาย
นางวิลาวัลย์  แสนมิตร - ฝายหลวง

ท าให้ประชาชนเดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร
 หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ ท1-01

575,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

9 9 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.9 สายนา
นายบุญเบา - บ้านเหิบ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
2,000 ลบ.ม

140,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

10 10 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.10 สาย
นางกงมา - นางทองซ้อน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  374 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 598  ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

60,000      60,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

11 10 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.10 สาย
ข้างบ่อปลา - นายค าตา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 800  ลบ.ม.

40,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

12 11 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.11 จาก
ห้วยเหมืองนา - นานายชมเชย พร้อม
วางท่อระบายน้ า พร้อมลงลูกรังทับหน้า

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
2,000 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 
1.00x1.00 เมตรจ านวน 9 ท่อน พร้อมลงลูกรังทับ
หน้าหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ม.

    140,000     140,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

13 11 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.11 สาย
นายทรัพย์วัน - ผู้ใหญ่ก้อน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
2,500 ลบ.ม

    200,000     200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

14 12 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.12 สาย
นายสมเทศน์ - สนามกีฬากลาง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  480  ลบ.ม.

24,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

15 13 โครงการตัดถนนสายใหม่ ม.13 ทาง
กฐิน ข้างบ้านนายนิติกร

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีประมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

170,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

16 15 โครงการตัดถนนสายใหม่ รอบห้วย
ยางตอนบน นายอนุวัฒน์ - นายมานพ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  3,200  ลบ.ม.

160,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

1.3 ปรับปรุงผิวจราจร
1 1 โครงการเสริมลูกรัง ม.1 สายนาย

สุรสิทธ์ิ - ทุ่งสว่าง
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังประมาณ 800 ลบ.ม.

96,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 1 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ม.1 หนองบัว

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
600 ลบ.ม.พร้อมวางท่อขนาด 0.30x1.00 ม.
จ านวน 10 ท่อน พร้อมเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย 
ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่

200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

3 1 โครงการเสริมลูกรัง ม.1 สายห้วยยาง
ตอนกลาง - สะพานห้วยยางหมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  1,400  ลบ.ม.พร้อมวางท่อขนาด 1.00 x 
1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน 4 จุด

100,000    100,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

4 2 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สาย
ข้างบ้านนางศรีนคร -  นานายทนงศักด์ิ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 157.20 
 ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

      20,000       20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

5 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ม.2

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

120,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

6 2 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สาย
ปลายนานางบุษบา - ส านักสงฆ์ทุ่ง
โพธ์ิทอง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
2,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500    ลบ.ม.พร้อมเกรด
เกล่ียแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ 
เลขท่ี  29/2563

200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

7 3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 นา
ม่วงทุ่งเช่ือมถนนสาย โคกหินแฮ่ - นา
บัว

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 750 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

95,000      95,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

8 3 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 จาก
โรงสูบน้ า - หนองเบ็ญ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้
เรียบ

38,000      38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

9 3 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

120,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

10 4 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สาย
สะพานสองคอน - นานายทวีศักด์ิ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,600 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้
เรียบ

    203,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 4 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สาย
ท่าหาดบ่อดอกซ้อน - นายนิรันด์

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

      38,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

12 5 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สาย
นายมานะ - สมใจ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

38,000      38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

13 5 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สาย
นางศิริศักด์ิ - น้ าบัง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

38,000      38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

14 5 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สาย
หนองแข้

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

38,000      38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

15 5 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 
สายห้วยแคน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า  300 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่งให้เรียบ

38,000      38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

16 6 โครงการเสริมผิวถนนแบบแอสฟัล
ติกท์คอนกรีต  หมู่ท่ี 6 สายนายพินิช -
 นายสมใจ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว  195 เมตร หนาฉล่ีย 
0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า  975  ตารางเมตร

    300,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

17 7 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.7 สาย
นางกรรณิกา - นายชาดก

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  500  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300  
ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

38,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

18 7 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังถนน
การเกษตรห้วยเหมืองนา ม.7

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000  ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600  
ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

76,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

19 7 โครงการเสริมผิวถนนการเกษตร ม.7
หนองครก หนองตาทุน - อภัยวงค์

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ประมาณ 174 ลบ.ม.

      20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

20 9 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 ห้วย
เหมืองนา 2 ฝ่ัง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังประมาณ 800 ลบ.ม.

100,000    100,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 9 โครงการลงลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร
หมู่ท่ี 9 สายนางวัฒนา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
300 ลบ.ม

36,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

22 9 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังถนนเพ่ือ
การเกษตรหมู่ท่ 9 สายนางอรัญญา - 
นางวิทยา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
300 ลบ.ม

36,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

23 9 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังถนนเพ่ือ
การเกษตรหมู่ท่ี 9 สายนางก่ิงแก้ว

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมประมาณ 
360 ลบ.ม

20,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

24 10 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์ ม.10 
ซอยสมประสาน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 258 เมตร หนาฉล่ีย 
0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,290  ตารางเมตร

396,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

25 10 โครงการเสริมแอสฟัลติกส์ ม.10 สาย
เนินน้ าค า - ชลประทาน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว  2,500 เมตร หนาฉล่ีย 
0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 10,000  ตารางเมตร

3,056,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

26 10 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์สายบ้าน
เนินน้ าค า หมู่ท่ี 10 - บ้านโคกหินแฮ่ 
หมูท่ี 9

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

27 10 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 
สายกฐิน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
 หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังประมาณ 
320 ลบ.ม.

50,000      50,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

28 11 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล.ม.11
ทางเข้าบ้านนางค าเชิญ  แมลงทับ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

120,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

29 11 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 
สายข้างเมรุ  - ถนนนาม่วงทุ่ง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังประมาณ 
2,000 ลบ.ม.

    240,000     240,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

30 12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต
 ม.12 สายหน้าบ้านนายสยามชัย - 
นางบุญค้ า

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร หนาฉล่ีย 
0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,000  ตารางเมตร

    613,000     613,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

31 12 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12
ภายในหมู่บ้าน - บ้านฮ้าง

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ปริมาณงาน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 
ม. หนา  0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
 600  ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

76,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

32 12 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12 
สายนายรันตะนา - หนองม่วง ฝ่ังซ้าย

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 ม. หนา 
 0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  600  
ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

76,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

33 12 โครงการเสริมผิวลูกรัง ม.12 ภายใน
หมู่บ้านสายนายทันสมัย - นายสมเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว  300 ม. หนา  
0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  225  
ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

28,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

34 13 โครงการเสริมผิวลูกรังสาย หมู่ท่ี 13 -
 วัดภูหัวดิน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,000 ม. หนา 
 0.15 ม. หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  600  
ลบ.ม   พร้อมท าการเกรดเกล่ียแตงให้เรียบ

76,000      76,000      ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

35 15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15
ภายในหมู่บ้าน และส าหรับการเกษตร

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  3,000 เมตร
 หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,800 ลบ.ม. พร้อมท าการเกรดเกล่ียแต่ง
ให้เรียบ

228,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

36  1 - 15 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงก่อสร้างภายในต าบล
โคกหินแฮ่ท้ัง 15 หมู่

500,000    500,000    ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

1.4 ก่อสร้างทางระบายน้ า
1 1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก

 ม.1 สายนายทรงมา - นายบัณฑิต
เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   185   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  15 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านว 1 ป้าย

195,000    195,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

2 1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 ม.1 สายบ้านนายประจีน - นายบัวลา

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   370   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  30 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

387,000    387,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

3 5 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 ม.5 สายนางพรรณี - นายบุญลักษณ์

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   370   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  30 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

387,000    387,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

4 6 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 ม.6 สายนายอุทิน นามพลแสน - 
ถนนใหญ่

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน 400 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 16 บ่อ

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

5 7 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักม.7 สายครูวุฒิ - ห้วยเหมืองนา

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

 โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   324   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  26  บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านว 1 ป้าย

338,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ม.7 สายนายละมัย - นายมานิตย์

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  75.00  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

168,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

7 7 โครงการวางท่อระบายน้ า 6 ท่อน ม.7
 สายนางสมปอง - โนนทอง

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โครงการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน 6 ท่อน

20,000      ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

8 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ม.7 สายนางขาวพร - นายคิดเสาร์

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่

    320,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

9 8 โครงการลอกคลองระบายน้ ารูปตัวยู  
ม.8 ถนนข้างบ้านนางหนูเหล่ียม - 
เข็มขาว

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  400  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

    885,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

10 9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักหมู่ท่ี 9 สายนายทองทิพย์

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  180 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  15 บ่อ

200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

11 9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมู่ท่ี 9 สายนายชิดชัย

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  244 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  17 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่

240,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

12 9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมู่ท่ี 9 สายนายเสง่ียม

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  244 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  17 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่

240,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

13 9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมู่ท่ี 9 สายนางภูษา

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  244 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  17 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่

240,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

14 9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมู่ท่ี 9 สายนายล าไพ

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  244 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  17 บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ตามแบบ อบต.โคกหิน
แฮ่

240,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
 ม.10 ซอยสมประสาน

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  258  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

572,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

16 10 โครงการวางท่อระบายน้ า ม.10 สาย
นายคมสัน - นางขวัญเมือง

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   554   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  46  บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

584,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

17 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
 ม.10 ซอยกิจทหาร

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30  ยาว 121  เมตร   ลึก
เฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

269,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

18 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
 ม.10 ซอยน้ าซับ

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  343  เมตร   
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย

759,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

19 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
 ม.10 ซอยกกคูณ

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  400  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

885,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

20 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
 ม.10 สายนางพันผกา - ผ่องใส

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  180  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

400,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

21 12 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 ม.12 หน้าบ้านนายสุขสันต์ - นาง
บุญค่ า

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด  Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   370   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  30 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

387,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

22 14 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
 หมู่ท่ี 14 สายทางเข้าส านักสงฆ์

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  180 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  15 บ่อ

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

1.5 ระบบประปา
1 3 อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภค-บริโภค
อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
(ขยายเขต)

200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนในพ้ืน
ทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

ส านักปลัด
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 5 อุดหนุนกลุ่มประปาหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภค-บริโภค

อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
(ขยายเขต)

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีท่ีมีน้ าใช้
เพียงพอและ
ท่ัวถึงกัน

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

อบต.

3 8 อุดหนุนกลุ่มประปาหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 8 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภค-บริโภค

อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
(ขยายเขต)

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนในพ้ืน
ทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

ส านักปลัด

4 15 อุดหนุนกลุ่มประปาหมุ่บ้าน หมู่ท่ี 15 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภค-บริโภค

อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
(ขยายเขต)

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนในพ้ืน
ทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

ส านักปลัด

1.6 ขยายเขตไฟฟ้า
1 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อม

ติดต้ังหม้อแปลง ม.1 สายนายบัวลา -
 ชลประทาน

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดต้ังหม้อแปลง
 ประมาณ 10 หลัก

100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

2 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.1 
สายบ้านนายสุรสิทธ์ิ - บ่อขยะ

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 4 หลัก 40,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

3 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.1 
สายนางมณีวรรณ - หนองบัว

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 10 หลัก 100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

4 4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.4 เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 6 หลัก 60,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

5 5 โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.5 สายนาง
พิกุลไปชลประทาน

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 6 จุด 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

6 5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.5 สาย
ถนนล าน้ าบัง

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 5 หลัก 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.5 
สายกุดฮี - กุดผือ

เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประมาณ 5 หลัก 50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

8 5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.5 
สายนายเสรี - นายค าเศษ

เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประมาณ 5 หลัก 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

9 6 โครงการไฟฟ้าคาดสาย หมู่ท่ี 6 หนอง
กุง - นาบัว

เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน/แก้ปัญหาไฟฟ้าตก

ประมาณ 10 จุด 50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

10 6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.6 
สายนางปานหมาย  ราชสินธ์

เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประมาณ 10 หลัก 100,000    100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

11 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.7
สายนาโดนใหม่ - อภัยวงค์

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 60 หลัก 600,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

12 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือ
การเกษตร ม.7 สายห้วยเหมืองนา

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 10 หลัก 100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

13 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สาย
ขอนแก่น - โนนทอง

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 10 หลัก 100,000    100,000    100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

14 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.9 
สายนายคริสต์มาส

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประมาณ 10 หลัก 100,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

15 10 โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.10 นาง
มโนรา - นายพรเพชร

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประมาณ 10 จุด 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 10 โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.10 สาย
นางประเสริฐ - นางปิยะวรรณ

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 6 จุด 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

17 11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.11 
เข้าวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 3 หลัก 30,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

18 11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.11 
จากสะพานห้วยยาง - ฝายน้ าล้นห้วย
ยาง

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 20 หลัก 200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

19 11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.11 
สายนางเพ็ญจิตร - นานายดาบชัย

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 5 หลัก 50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

20 13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.13 
ข้างบ้านนางวารินทร์ สถานท่ีลอย
กระทง

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 5 หลัก 50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

21 13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 ไปกุด
ผือ

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 5 หลัก 50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

22 15 โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.15 สาย
นางวันดี

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ประมาณ 10 จุด  80,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

23 15 โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.15 นาง
มลาวัลย์ - นาโดน - อภัยวงค์

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ประมาณ 5 หลัก 50,000      50,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง

24 15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.15 
จากหน้าวัดบ้านชลประทาน - นาย
สมัคร หงษ์ไทย

เพ่ือประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ประมาณ 20 หลัก 200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ท าให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการด ารง
ชีพเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 3 โครงการวางท่อส่งน ้าใต้ดินเพ่ือ

การเกษตร ม.3
เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขุดดินฝังท่อส่งน ้าใต้ดินเพ่ือการเกษตร  200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ท้าให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

2 4 โครงการขยายคลองส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร ม.3 - ม.4 นานางบันเฮือง

เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่

200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ท้าให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

3 8 โครงการขุดลอกห้วยผักหนามตอนบน
 ม.8 จากสะพาน - ฝายหลวง

เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขนาดปากกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่

200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ท้าให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

4 11 โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ ม .11 
จากนายวาสดี - วัดป่าศรีรัตนพุท
ธาราม

เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.00 เมตร

 500,000    500,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ท้าให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

5 12 โครงการขุดลอกห้วยเหมืองนา - 
หนองม่วง ม.12

เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เฉล่ีย  200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ท้าให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

6 โครงการถนนสวยปันสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกหินแฮ่
 - หนองกุง เพ่ือให้ถนนสวยงาม 
และปลูกพืชท่ีกินได้

ถมดิน 2 ข้างทางถนนสายโคกหินแฮ่ - หนองกุง ปลูก
พืชท่ีกินได้บริเวณข้างทาง

50,000      50,000      50,000      ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื นท่ีท่ีได้
ประโยชน์

ท้าให้ประชาชนได้มี
ทานพืชผัก ผลไม้

กองช่าง

 

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  2.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผ. 02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงเสาธงศูนย์เด็ก เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ปรับปรุงเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหินแฮ่ 100,000 100,000 ร้อยละของครูท่ี
ได้รับการศึกษา
ต่อ

ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ

อบต./กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคารเวทีคนกล้า เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ก่อสร้างอาคารเวทีคนกล้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกหินแฮ่

200,000 200,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัย

อบต./กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหินแฮ่ 100,000 100,000 ร้องละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่สวยงาม

อบต./กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างร้ัว ศพด.โคกหินแฮ่ เพ่ือความปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ก่อสร้างร้ัว ศพด.โคกหินแฮ่ 500,000 500,000 ร้องละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่สวยงาม

อบต./กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่เช่ือมระหว่าง
 2 อาคาร

เพ่ือความปลอดภัย เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่ือมระหว่าง 2 อาคาร 500,000 500,000 ร้องละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่สวยงาม

อบต./กองช่าง

 
1 4 โครงการต่อเติมเมรุ ม.4 เพ่ือให้การฌาปนกิจเป้นไปอย่างถูก

สุขอนามัย
ต่อเติมเมรุให้ดูสวยงาม 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้การฌาปณกิจถูก
สุขลักษณะ ควบคุมโรค

กองช่าง

2 13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก าแพงพัง
ริมน้ าบังสถานท่ีลอยกระทง แข่งเรือ

เพ่ือสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ก่อสร้างก าแพงริมน้ าบังสถานท่ีลอยกระทง ลงเรือแข่ง 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

ท าให้เกิดการพัมนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต./กองช่าง

3 13 อุดหนุนกลุ่มอนักษ์วัฒนธรรมดนตรี 
ฟ้อนร าทุกชนิด ม.13

เพ่ือสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

อุดหนุนกลุ่มอนักษ์วัฒนธรรมดนตรี ฟ้อนร าทุกชนิด 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

ท าให้เกิดการพัมนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต./กอง
การศึกษา

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการและส่งเสริมการท่องเท่ียว
  3.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว และนันทนาการ

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

     3.1 แผนงานการศึกษา

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันทนาการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4  โครงการจัดหาวัสดุกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกก าลัง
กาย เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาต่างๆ 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

ท าให้เกิดการพัมนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต./กอง
การศึกษา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 9 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 เพ่ือเป็นท่ีท า
การศูนย์สาธารณสสุขมูลฐานชุมชน

เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน

กองช่าง

 4.2 งบกลาง

 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1 2 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์สา

ธารณสสุขมูลฐานชุมชน หมู่ท่ี 2
เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ต่อเติมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน

กองช่าง

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอยางย่ังยืน
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
  4.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานสาธารณะสุข

-
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(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)

1  อาสาบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารกับ
ประชาชน

กองช่าง

 
1 1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ท าการเปล่ียนเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด เปล่ียนล าโพง ฮอร์น ขนาด 4x1.9 น้ิว
 มี 4 ตัว ใน 1 ปาก จ านวน 3 ชุด เปล่ียน
ไมค์โครโฟนสาย จ านวน 2 ตัว เปล่ียนขาต้ัง
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด สายล าโพง ขนาด 2x1.5 
น้ิว จ านวน 100 เมตร เปล่ียนเคร่ืองเล่น DVD 
จ านวน 1 เคร่ือง  เปล่ียนลูกลาย จ านวน 3 ตัว

80,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารกับ
ประชาชน

กองช่าง

2 2 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ร้านค้าประชารัฐ หมู่ท่ี 2

เพ่ือใช้ในการบริการต่างๆของ
หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ร้านค้าประชารัฐ 50,000      50,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารกับ
ประชาชน

กองช่าง

3 3 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ท าการเปล่ียนเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด เปล่ียนล าโพง ฮอร์น ขนาด 4x1.9 น้ิว
 มี 4 ตัว ใน 1 ปาก จ านวน 3 ชุด เปล่ียน
ไมค์โครโฟนสาย จ านวน 2 ตัว เปล่ียนขาต้ัง
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด สายล าโพง ขนาด 2x1.5 
น้ิว จ านวน 100 เมตร เปล่ียนเคร่ืองเล่น DVD 
จ านวน 1 เคร่ือง  เปล่ียนลูกลาย จ านวน 3 ตัว

80,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน

กองช่าง

4 4 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ท าการเปล่ียนเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด เปล่ียนล าโพง ฮอร์น ขนาด 4x1.9 น้ิว
 มี 4 ตัว ใน 1 ปาก จ านวน 3 ชุด เปล่ียน
ไมค์โครโฟนสาย จ านวน 2 ตัว เปล่ียนขาต้ัง
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด สายล าโพง ขนาด 2x1.5 
น้ิว จ านวน 100 เมตร เปล่ียนเคร่ืองเล่น DVD 
จ านวน 1 เคร่ือง  เปล่ียนลูกลาย จ านวน 3 ตัว

60,000      60,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารกับ
ประชาชน

กองช่าง

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอยางย่ังยืน
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาพทัพยากรมนุษย์
  5.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี หมู่

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี หมู่

5 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ม.4 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบชุมชนภายในหมู่บ้าน 40,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้อุบัติเหตุลดลง กองช่าง

6 4 โครงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน ม.4

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

โครงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 60,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้มีส่ือในการ
ติดต่อส่ือสารกับ
ประชาชน

กองช่าง

7 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ม.5 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
เสริมรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบชุมชนภายในหมู่บ้าน 40,000      ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับรายได้เสริม

ท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆมี
รายได้เสริม เพ่ิมรายได้
ครอบครัว

กองช่าง

8 7 เปล่ียนผ้าเต๊นท์ ม.7 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ท าขยะอินทรีย์และ คัดแยกขยะ
ก่อนท้ิง

5 หลัง 15,000      ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

9 8 โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน ม.8 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน 200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ท าให้ชุมชนน่าอยู่มีภูมิ
ทัศน์ทีดีข้ึน

กองช่าง

10 8 โครงการท าร้ัวรอบๆ ศูนย์ศาลา
หมู่บ้าน ม.8

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ท าร้ัวรอบๆ ศูนย์ศาลาหมู่บ้าน 100,000    100,000    ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

11 10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านเนินน้ าค า  ม.10

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

โดยการท าร้ัวคอนกรีต 50,000      50,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี
 มีความสามัคคี

กองช่าง

12 11 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ท่ี
 11

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ท าการเปล่ียนเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด เปล่ียนล าโพง ฮอร์น ขนาด 4x1.9 น้ิว
 มี 4 ตัว ใน 1 ปาก จ านวน 3 ชุด เปล่ียน
ไมค์โครโฟนสาย จ านวน 2 ตัว เปล่ียนขาต้ัง
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด สายล าโพง ขนาด 2x1.5 
น้ิว จ านวน 100 เมตร เปล่ียนเคร่ืองเล่น DVD 
จ านวน 1 เคร่ือง  เปล่ียนลูกลาย จ านวน 3 ตัว

      80,000       80,000 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ได้รับรายได้เสริม

ท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆมี
รายได้เสริม เพ่ิมรายได้
ครอบครัว

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี หมู่

13 12 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ท่ี
 12

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ท าการเปล่ียนเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด เปล่ียนล าโพง ฮอร์น ขนาด 4x1.9 น้ิว
 มี 4 ตัว ใน 1 ปาก จ านวน 3 ชุด เปล่ียน
ไมค์โครโฟนสาย จ านวน 2 ตัว เปล่ียนขาต้ัง
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด สายล าโพง ขนาด 2x1.5 
น้ิว จ านวน 100 เมตร เปล่ียนเคร่ืองเล่น DVD 
จ านวน 1 เคร่ือง  เปล่ียนลูกลาย จ านวน 3 ตัว

80,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับจากศูนย์
สวัสดิการ

ท าให้ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

14 12 โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ปากทางเข้า
บ้านต้องน้อย ม.12

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30,000      ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับบริหาร
จากศูนย์
สงเคราะห์ร
ษฎรประจ า
หมู่บ้าน

ท าให้ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง

กองช่าง

15 13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบชุมชน 
ม.13

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบชุมชนภายในหมู่บ้าน 40,000      ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท่ีได้
ประโยชน์

ท าให้ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

16 13 โครงการติดต้ังกระจกจราจรส่องทาง
โค้งทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13

เพ่ือความปลอดภัยในชุมชน และ
ป้องกันอุบัติเหตุ

ติดต้ังกระจกจราจรส่องทางโค้งทางแยกภายในหมู่บ้าน 50,000      ร้อยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท่ีได้
ประโยชน์

ท าให้ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้าน

นายประพันธ์ - หนองเบ็ญ
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร   ระยะทางยาว 1,000
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  5,000 ตารางเมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน  ท1-01

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้าน

นายประพันธ์ - หนองเบ็ญ
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว  1,000 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  5,000 
ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

2,987,600 2,987,600 2,987,600 2,987,600 2,987,600 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

2 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย
ข้าง สภ.นาโดน

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70 
เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

140,000    140,000    140,000    140,000    140,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย

ข้าง สภ.นาโดน
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว  170 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  680 ตร.ม 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

398,000    398,000    398,000    398,000    398,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

  1.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผ. 02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย

นายเร่งริด - นายจันทร์เพ็ง
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีประมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

152,000    152,000    152,000    152,000    152,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
3 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สาย

นายเร่งริด - นายจันทร์เพ็ง
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว  52  ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  260  ตร.ม 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน  1 ป้าย

152,000    152,000    152,000    152,000    152,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

4 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 
สายนายบุญเบา

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400
 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
4 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 

สายนายบุญเบา
เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400
 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพ

800,000    800,000    800,000    800,000    800,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

2.ก่อสร้างถนนสายใหม่

3.ปรับปรุงผิวจราจร
1 1 โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สาย

ห้วยยางตอนกลาง หมู่ท่ี 1 ไปสะพาน
ห้วยยาง หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,050  ลบ.ม พร้อมวางท่อขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน  และท่อขนาด 1.00 x
 100 เมตร จ านวน 7 ท่อน

200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

 เปล่ียนแปลงเป็น
1 1 โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สาย

ห้วยยางตอนกลาง หมู่ท่ี 1 ไปสะพาน
ห้วยยาง หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,050  ลบ.ม พร้อมวางท่อขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน  และท่อขนาด 1.00 x
 100 เมตร จ านวน 8 ท่อน

200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก,การ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

-

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4.ก่อสร้างทางระบายน้ า

1 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
 ม.7 สายนายละมัย - นายมานิตย์

ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู

 ม.7 สายนายละมัย - นายมานิตย์
เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ขนาดกว้าง 0.30  ยาว  75.00  เมตร   ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

168,000    168,000    168,000    168,000    168,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

2 15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
  คสล.ม.15 นายประเสริฐ - นางพังคี

เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน  97 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  8 บ่อ

106,000    106,000    106,000    106,000    106,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 15 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก

 คสล.ม.15 นายประเสริฐ - นางพังคี
เพ่ือช่วยให้การระบายน้ าดีข้ึน ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

 โดยการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน   324   ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน  26  บ่อ  พร้อม
ป้ายโครงการจ านว 1 ป้าย

338,000    338,000    338,000    338,000    338,000    ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ท าให้การระบายน้ าดี
ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

5.ระบบประปา
3 6 อุดหนุนกลุ่มประปาหมู่บ้าน ม.6 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภค-บริโภค
อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของ

ครัวเรือนใน
พ้ืนทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
3 6 โครงการอุนหนุนกลุ่มประปา หมู่ท่ี 6 เพ่ือส่งเสริมประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภค-บริโภค
อุดหนุนกลุ่มประปาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
(ขยายเขต)

200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนทีมีน้ าใช้
เพียงพอและ

ท าให้ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

6.ขยายเขตไฟฟ้า

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ



        2,561 2562 2563 2564 2565

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 6

โครงการก่อสร้างบันไดปลาโจน (สปริง
เวย์กักเก็บน้ า) จากห้วยแคนมาห้วย
เตยตอนล่าง

เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร

โครงการก่อสร้างบันไดปลาโจน (สปริงเวย์กักเก็บน้ า) 
จากห้วยเตย - ห้วยแคน

    200,000     200,000     200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

ท าให้เกษตรกรมีน้ า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 6 โครงการก่อสร้างบันไดปลาโจน (สปริง

เวย์กักเก็บน้ า) จากห้วยเตย - ห้วยแคน
เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร

โครงการก่อสร้างบันไดปลาโจน (สปริงเวย์กักเก็บน้ า) 
จากห้วยเตย - ห้วยแคน

200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

ท าให้เกษตรกรมีน้ า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

2 8 โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตร

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร มีปริมาณดินขุด 330 ลบ.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

ท าให้เกษตรกรมีน้ า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 8 โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ

การเกษตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร มีปริมาณดินขุด 8,100 ลบ.ม.

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีท่ีได้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

ท าให้เกษตรกรมีน้ า
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
 ลดปัญหาขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเพาะปลูก

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  2.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด

ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีการด ารงชีพท่ีดีข้ึน ผู้พิการในต าบล 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของผู้

พิการในต าบล
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ

ท าให้ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

เปล่ียนแปลงเป็น
1 - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีการด ารงชีพท่ีดีข้ึน ผู้พิการในต าบล 3,100,000 3,100,000 ร้อยละของผู้

พิการในต าบล
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ

ท าให้ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด ารงชีพท่ีดีข้ึน ผู้สูงอายุในต าบล 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของผู้
พิการในต าบล
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ

ท าให้ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

เปล่ียนแปลงเป็น
2 - สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด ารงชีพท่ีดีข้ึน ผู้สูงอายุในต าบล 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของผู้

พิการในต าบล
ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ

ท าให้ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี หมู่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก.ยุทธศาตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอยางย่ังยืน
ข.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาพทัพยากรมนุษย์
  5.ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายผลผลิตโครงการ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผ. 02



เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ิดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการป้องกันไข้เลือดออก เคร่ืองพ่นหมอกควัน 10 เคร่ือง     600,000     600,000     600,000 ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ิดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างหลังคนขับ 
(Cab)

    715,000     715,000     715,000 ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ิดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รถจักรยานยนต์       44,800       44,800       44,800 กองช่าง

4 บริหารงานท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ิดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รถจักรยานยนต์       44,800       44,800       44,800 กองคลัง

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

ผ. 03


