
1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพนืฐาน
1.1กอ่สรา้ง ปรับปรงุ รักษาเสน้ทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย
ผลผลติของโครงการ

1 โครงการกอ่สรา้งถนนค.ส.ล -เพอืใหม้ถีนนทไีด ้ -ขนาดกวา้ง4เมตร ยาว
นายกมล คดอํา ไปถงึถนนดํามาตรฐานใชใ้นเขต  หนา 0.15 เมตร พนืทไีมน่อ้ยกวา่
ทุง่นาไทย เทศบาล 1,680 เมตร ไหลท่างขา้งละ

2 โครงการกอ่สรา้งถนนค.ส.ล -เพอืใหม้ถีนนทไีด ้ -ขนาดกวา้ง4 เมตร ยาว
ค.ส.ล.เดมิสายขา้งบา้น กํานันขนัเทมาตรฐานใชใ้นเขตหนา0.15เมตร ไหลท่างขา้งละ
 ตําบลทุง่นาไทย เทศบาล เมตร

3 โครงการกอ่สรา้งถนนค.ส.ล -เพอืใหม้ถีนนทไีด ้ -ขนาดกวา้ง4 เมตร ยาว
ไปคลองโพ หมู ่1ตําบลทุง่นาไทยมาตรฐานใชใ้นเขต หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ

เทศบาล  เมตร
4 โครงการกอ่สรา้งถนนค.ส.ล -เพอืใหม้ถีนนทไีด ้ -ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว

สายทัพทัน - อทุัยแยกเขา้บา้นครโูหน่งมาตรฐานใชใ้นเขต หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้งละ
ตําบลทุง่นาไทย เทศบาล  เมตร

5 โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังเขา้บา้นเลขที -เพอืใหม้ถีนนทไีด ้ -ขนาดกวา้ง3.50 เมตร
 นายทนู  พงษ์ธัญญาการณม์าตรฐานใชใ้นเขต เมตร หนา 0.10เมตร ไหลท่างขา้ง
ทุง่นาไทย เทศบาล ละ 0.50 เมตร

รายละเอยีดโครงการพฒันาแผนพฒันาสามปี



ผลลัพทท์คีาดวา่หน่วยงานที
2551 2552 2553 จะไดรั้บ รับผดิชอบ
#####       -       - การคมนาคมสะดวกกองชา่ง

พนืทไีมน่อ้ยกวา่ รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตุ
ไหลท่างขา้งละ0.50 เมตร

#####      -       - การคมนาคมสะดวกกองชา่ง
ไหลท่างขา้งละ 0.50 รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตุ

#####      -        - การคมนาคมสะดวกกองชา่ง
ไหลท่างขา้งละ  0.50 รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตุ

#####  -  - การคมนาคมสะดวกกองชา่ง
ไหลท่างขา้งละ  0.50 รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตุ

75,000         -          -การคมนาคมสะดวกกองชา่ง
ไหลท่างขา้ง รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตุ

รายละเอยีดโครงการพฒันาแผนพฒันาสามปี (2551-2553)

จํานวนงบประมาณ  (งบเทศบาล



  ผ.02

ข.  

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน

ตวัชวีดั ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

 
1 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนนลกูรังเขา้

พนืทกีารเกษตร  หมูท่ ี1             
(คุม้บา้นนอ้ย ,คุม้ไร่สวนองุ่น)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X1,200 ม. ปรมิาณดนิถมไมน่อ้ย
กวา่ 736 ลบ.ม มปีรมิาณดนิลกูรังไมน่อ้ย
กวา่ 480 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

2 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี1           
    (คุม้มอดนิทราย-บา้นหว้ยเกตุ
ไป  ทุง่กังหันลม)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5 x 61 เมตร หนา 0.15 ม.หรอืมี
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่     305 ตร.ม 
พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบ  อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

3 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี2         
เสน้หนา้บา้นนายหลํา ชาตเิผอืก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.ม.ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

4 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี1          
จากคุม้บา้นนอ้ยไปแยกใหม่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม.ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -87-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

                            รายละเอยีดโครงการพฒันา
                           แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

                          องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภูม ิ

การตลาดและการเชอืมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

            1.1  แผนงานการกอ่สรา้งและปรบัปรุง  ซอ่มแซม  บํารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทอ่ระบายนํา รางระบายนํา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรมที

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลติ  การจดัการสนิคา้และบรกิาร  สรา้งมูลคา่เพมิอยา่งมปีระสทิธภิาพและยงัยนื
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัชยัภูมทิ ี 6  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืรองรบัการเป็นศนูยก์ลางทาง

ผลลพัธท์คีาดวา่

 -86-

                     เป้าหมาย                      
งบประมาณและทมีา



   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

   2564   
(บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

5 ปรับปรุงถนนหนิคลกุเขา้พนืที
การเกษตร หมูท่ ี1 บา้นวะ
ตะแบก-หมูท่ ี2 บา้นหว้ยเกตุ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 6X950 ม. หนา 0.05 
ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

6 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี 2          
 สายบา้น อบต.หลํา ตอ่จาก
ของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4 x 81  เมตร พนื คสล.หนา 0.15 
ม. หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 324 
ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบอบต.
วะตะแบก กําหนด

 - 150,000  150,000+  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

7 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี2     
ทางเขา้ไร่ลงุสมพงษ์กอ่นถงึ       
  นําดมืดวิส์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดสายละ 4X50 เมตร หนา 0.15 ม. 
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่  200 ตร.ม  ตาม
แบบอบต.วะตะแบก กําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

สามารถระบายนํา
ออกไดร้วดเร็ว

กองชา่ง

8 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี2 ชว่งท ี
1ซอยเขา้ไร่นายสมพงษ์ตอ่จาก
ของเดมิ ชว่งท ี2 ซอยเขา้ไร่นาย
แป้นเพชร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4 x 80 เมตร พนื คสล.หนา 0.15 ม.
 ตามแบบอบต.วะตะแบก กําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

9 กอ่สรา้ง ถนน คส,หมูท่ ี2           
(จากเสน้เดมิไปบา้น อบต.หลํา)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดสายละ 4X50 เมตร หนา 0.15 ม. 
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่  200 ตร.ม  ตาม
แบบอบต.วะตะแบก กําหนด

100,000  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

10 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี2        
(สายบา้นนายหวา่งไปฝายนําลน้)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม.ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

11 ปรับปรุงถนนหนิคลกุเพนืที
การเกษตร หมูท่ ี2                      
            (สายไร่นายใช ้ แป้นเพชร)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม. 
หรอืมปีรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -88- 

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

ผลลพัธท์คีาดวา่

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
12 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี3         

ซอยตูโ้ทรศัพทถ์งึบอ่หลวง
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4 x100 เมตร หนา 0.15 ม.หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.มพรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

13 ปรับปรุงถนนดนิ หมูท่ ี3       
เสน้ทางไร่นายอดุร สรอ้ยกลาง
เชอืมตอ่สายมอแดง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ปรับเกรดและ
บดอัดผวิทางเดมิผวิจราจรกวา้ง 4X700 ม.
 พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล. มอก ชนั 3 
ขนาด 1.00X1.00 ม. จํานวน 1 จดุรวม 8 
ทอ่น วแนวประสานทอ่ปรับเกลยีตกแตง่ให ้
เรยีบรอ้ย พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ 
อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

14 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี3         
บา้นยางเกยีวแฝก-โนนทอง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

15 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี3         
บา้นยางเกยีวแฝก-บอ่หลวง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

16 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี4         
สายทางเขา้อา่งเก็บนํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X138 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 552ตร.ม งานถมดนิ 
240 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ 
อบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

17 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี4         
ซอยบา้นนางสดีา สรุขนุทด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



18 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี4        
ซอยบา้นนายบรรจง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

19 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี4          
เสน้ไร่นางสดีา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

20 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี4          
เสน้ไร่นายบรรจง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

21 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี4     
ซอยบา้นนายมงคล จันทรโ์คตร 
นางสาวสํารวย จะกดุแกว้ นาย
ชยัวัฒน ์ออ่นวงศษ์า

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X520 ม. หนา 0.05 
ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

22 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี5      
บรเิวณคุม้โนนสวรรค์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

23 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี5 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ี พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์ท ี โครงการ/กจิกรรม



24 ปรับปรุงถนนหนิคลกุเสน้ทางเขา้
แปลงการเกษตร ซอยหลังวัดเขา
กําแพง หมูท่ ี5

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X1,400 ม. หนา 
0.05 ม.พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล. มอก
 ชนั 3ขนาด 0.80X1.00 ม. จํานวน 1 จดุ 
รวม 8 ทอ่น ยาแนวประสานทอ่ปรับเกลยี
ตกแตง่เรยีบรอ้ยพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

25 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี6         
สายฝายนําลน้ทศิตะวันตกไป
เชอืมเสน้ทางบา้นเขาพนมโดม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

26 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี6          
ชว่งท ี1 ซอยฝายนําลน้            
 ชว่งท ี2 ซอยบา้นป้าใหญ๋

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ขนาด 4X110 ม. พนืคอนกรตีหนา
 0.15 ม. ชว่งท ี2 ขนาด 4X50 ม. พนื
คอนกรตีหนา 0.15 ม. พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

27 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี 6        
สายฝายตาเซยีง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X160 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 หรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 640 ตร.ม  
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 300,000 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

             เป้าหมาย            (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที

 -91-

วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม



28 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี7         
สายทางสระมโนราไปถงึแปลง
เกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม  พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

29 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี7            
 คุม้สระมโนรา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 400ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ี พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

30 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี7           
 คุม้หัวสะพาน ระหวา่งบา้นนาง
กาญจณาพรจรงิกลางดอน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X156.50 ม. หนา 0.15 ม.หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 662 ตร.ม วางทอ่
ระบายนํา คสล.มอก ชนั 3 ขนาด 
1.00X11.00 จํานวน 1จดุ รวมเป็นท ี2 
ทอ่น พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

31 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี7         
ชว่งท ี1 เสน้ทางเขา้หมูบ่า้น       
 ชว่งท ี2 เสน้กองทนุหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ขนาด 5X50 ม. พนืคอนกรตีหนา 
0.15 ม. ชว่งท ี2 ขนาด 3X70 ม. พนื
คอนกรตีหนา 0.15 ม. พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



32 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี8        
ขยายผวิจราจรทางลงอา่งเก็บนํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 2X297 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 594พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

33 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี8           
ไปบา้นนายสงวน ภมูโิคกรักษ์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.มพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

34 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี9          
ซอยกลาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X213 ม. หนา 0.10 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 852พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

35 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี9          
สายกลางบา้นทับของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X142 ม. หนา 0.10 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 568 ตร.มไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

36 ปรับปรุงถนนหนิคลกุบา้นซับ
สมบรูณ์ หมูท่ ี9

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 6X50 ม. และวางทอ่ระบายนํา คสล.
 มอก.ชนั 3 ขยสด 0.8X1.00 ม. 2 แถว 
จํานวน 1 จดุ รวมเป็น 14 ทอ่น ยาแนว
ประสานทอ่ ปรับเกลยีตกแตกเรยีบรอ้ยลง
หนิคลกุปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 6X50 
หนา 0.1 ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 93-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
37 ปรับปรุงถนนดนิ หมูท่ ี9        

เสน้ทางบา้นซับสมบรูณ์เขา้พนืที
การเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทางผวิทางเดมิบด
ทับผวิทางเดมิ ขนาด 4X4,000 ม. พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 - 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



38 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี10       
สายบา้นผูใ้หญ่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

39 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี10 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.มไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

40 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี10       
ซอยโรงเรยีนหนองหนิ-วังครก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X160 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 640 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

41 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11       
สายบา้นนายจันทรา กัลยาสาย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X75 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กักเก็บนําไดม้ากขนึ กองชา่ง

42 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11        
สายวัดป่า

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X100 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กักเก็บนําไดม้ากขนึ กองชา่ง

  -94-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
43 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11       

ซอยบา้นจันทา กัลยาสาย
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กักเก็บนําไดม้ากขนึ กองชา่ง

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)



44 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11        
จากบรเิวณบา้นนายวันชยั-         
บา้นนายเสมอ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

45 กอ่สรา้งถนนคันดนิเขา้พนืที
การเกษตร หมูท่ ี11

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5X1,330 ม. ถนนดนิหนา 0.30 ม. 
หรอืมถีนนคันดนิเขา้พนืทกีารเกษตรไม่
นอ้ยกวา่ 6,650 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

46 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11       
หนา้บา้น อบต.นาท

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

47 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมุท่ ี11 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 เสน้ทางเลยีวขวาแยกตน้มะขาม
โดยทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิ
ลกูรังปรับระดับฟิวจราจรกวา้ง 4X525 ม. 
หนา 0.05 ม.พรอ้มปรับเกลยีตกแตง่ ชว่งที
 2 เสน้ทางเขา้อา่งเก็บนําโดยการถากถาง
ป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรังปรับระดับผวิจราจร
 4X525 ม. หนา 0.05 ม. พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -95-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
48 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี11        

ทางไปวัด
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X1,500 ม. หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่
 6,000 ตร.ม ทําการลงลกูรังเป็นบางตอน
ปรับเกรดตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไม่
นอ้ยกวา่ 150 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

148,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



49 ปรับปรุงถนนบา้นดงลาน หมูท่ ี11
 ทางไปอา่งเก็บนํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X2,000 ม. หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่
 8,000 ตร.ม ทําการลงลกูรังเป็นบางตอน
ปรับเกรดตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไม่
นอ้ยกวา่ 180 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

242,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

50 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี12     
ขยายผวิจราจรสายกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 1X191 ม. หนา 0.15 ม. มพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 191 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

51 ปรับปรุงเสรมิผวิพาราแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรตี สายกลางบา้น หมูท่ ี12

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X252 ม. หนา 0.05 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 1,008 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

500,000  - 500,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -96-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
52 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมูท่ ี13      

 สายเขา้ไร่ผูใ้หญ่
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X2,300 ม. มปีรมิาณดนิไมน่อ้ย
กวา่ 648 ลบ.ม หรอืมปีรมิาตรดนิลกูรังไม่
นอ้ยกวา่ 920 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



53 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมูท่ ี13      
สายขา้งฝาย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3300 ม. มปีรมิาณดนิไมน่อ้ยกวา่ 
648 ลบ.ม หรอืมปีรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ย
กวา่ 90 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

54 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13        
จากบา้นนายคณู่ เขา้แปลง
การเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X63 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 189 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

55 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13        
จากบา้นนางสภุาพ เขา้แปลง
การเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

56 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13       
ซอยหลังวัด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X110 ม.พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 200,000 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 
  -97-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
57 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี13 

เสน้ทางซอยบา้นนายสวุรรณ
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 3X1,332 ม. หนา 0.1
 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม



58 กอ่สรา้งถนนคอนกรตี หมูท่ ี13   
สายป่าขา้ว-ซับถาวร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม. 
หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

59 ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ หมูท่ ี14
 สายเขาก-ีป่าขนุน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X700 ม. หรอืมปีรมิาตรหนิคลกุไม่
นอ้ยกวา่ 105 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

60 ซอ่มแซมถนนลงหนิคลกุ หมูท่ ี14
 สายเขากวัีงตาเลา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X700 ม. หรอืมปีรมิาตรหนิคลกุไม่
นอ้ยกวา่ 105 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

61 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14        
ซอยกลางบา้นคุม้ลา่งถงึบา้น
ผูใ้หญ่สมชาย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X63 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 189 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วตุะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

62 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ึ14       
ซอยวัดเขากี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วตุะแบกกําหนด

100,000 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
63 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14        

เสน้ตอ่จากบา้นนายประมวล สหีา
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X54 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 216 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วตุะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ที วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั



64 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14        
สายบา้นนายสําราญ ถงึหนา้บา้น 
นางกัญหา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X54 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 216 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วตุะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

65 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี14 
เสน้ทางเขา้แปลงการเกษตร      
 บา้นเขาก-ีหนองกระโจม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X920 ม. หนา 0.05 
ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 200,000 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

66 ปรับปรุงถนนหนิคลกุบา้นเขาก ี
หมูท่ ี14 เสน้ทางบา้นเขาก-ีเชอืม
ทางกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X462 ม. หนา 0.05 
ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

67 ปรับปรุงถนนลกูรังเชอืมระหวา่ง
หมูบ่า้น หมูท่ ี14 และหมูท่ ี20

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันดนิางเดมิ
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4X2,500 ม.หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 10,000 ตร.ม และทํา
การลงลกูรังเป็นบางตอน ปรับเกรด
ตกแตง่บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อย้กวา่ 
200 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

285,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
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ดําเนนิการ
68 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15       

สายตอ่จากของเดมิ
เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X75 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

69 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15       
สายบา้นนายจรัญ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X100 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



70 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15         
ไปคลองยาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม.หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบ ท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

71 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15         
คุม้นายจําเนียร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม. 
หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

72 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15       
เสน้ทางหลักตอ่จากของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X110 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

73 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15      
ซอยกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)
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ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรมที



74 ปรับปรุงถนนในหมูบ่า้นซับไทร   
 หมูท่ ี15

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัด
คันดนิทางเดมิขนาด 4X800 ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 3,200 ลบ.ม และทําการ
ลงหนิคลกุเป็นบางตอนและปรับเกรด
ตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
140 ลบ.ม ชว่งท ี2 ทําการหรับลยีแตง่
และบดอัดคันดนิทางเดมิขนาด 4X800 ม.
 หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 3,200 ตร.ม และ
ทําการลงลกูรังเป็นบางตอน และปรับเกรด
ตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
140 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

250,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

75 ปรับปรุงถนนหนิคลุก หมูท่ ี15 
เสน้ทางจากแยกถนนลาดยางสาย
 205 ซับไทร บงึปรอื

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทา่งลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรขนาด 4X2,310 ม. หนา 
0.05 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 495,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

76 ซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี16 สายไร่นาย
ทองแดง        นามตะ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X1,500 ม.มปีรมิาตรดนิถมไมน่อ้ย
กวา่ 600 ลบ.ม มปีรมิาตรดนิลกูรังไมน่อ้ย
กวา่ 600 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

77 กอ่สรา้งถนนสล. หมูท่ ี16 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X126 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 378 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืทพีรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -101-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



78 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16       
สายบา้นหนองกระโจม-หนิราง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X605 ม.พนืคอนกรตีหนา 0.10 ม.
 หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 2,420 
ตร.ม พรอ้มป้ายประชาสัมพันธ ์ตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

79 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16        
สายวัดป่าชา้เกา่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืทคีอนกรตีหนา 0.15 
ม.หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 320 ตร.ม
 พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

80 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16      
ซอยบา้นเขากี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X70 ม. พนืทคีอนกรตีหนา 0.15 
ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

81 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี16 
เสน้ทางเขา้สูแ่ปลงการเกษตรไร่
นางพวงแกว้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรัง
ปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 4X987 ม. หนา 
0.1 ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

82 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี16   
เสน้ทางซอยหลังโรงเรยีนเขา้
บา้นลงุนวย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรัง
ปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 4X500 ม. หนา 
0.1 ม. พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล.มอก 
ชนั 3 ขนาด 0.6X1.00 ม. จํานวน 1 จดุ 
รวม 5 ทอ่น ยาแนวประสานทอ่ปรับเกลยี
ตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 102-  

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ที โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา



83 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16       
สายซอยหลังบา้นผูใ้หญ่บา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X75 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

84 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี17        
หลังวัดซับถาวรบรเิวณบา้นนาง
สนทิ มลูจันทกึ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

85 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี17         
คุม้หัวสะพาน ระหวา่งบา้นนาง
กาญจณาพร จรงิกลางดอน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X156.50 ม. หรอืมพีนืทไีมน่อ้ย
กวา่ 662 ตร.ม วางทอ่ระบายนํา คสล. 
มอกชนั 3 ขนาด 1.00X1.00 จํานวน 1 
จะด รวมเป็น 2 ทอ่น พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

86 งานถมดนิพรอ้มปรับแตง่พนืท ี    
 หมูท่ ี17

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ถมดนิพรอ้มปรับแตง่พนืทใีหเ้รยีบรอ้ย 
พนืทสีาธารณะประโยชนบ์รเิวณศาลา
กองทนุหมูบ่า้น ปรมิาณดนิไมน่อย้กวา่ 
4,950 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบ
ท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 250,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

87 ปรับปรุงถนนลกูรังบา้นซับถาวร
พัฒนา หมูท่ ี17

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ถากถางป่ากรุยทางยกร่องคันดนิ ลงดนิ
ลกูรังปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 4X200 ม. 
หนา 0.1 ม.พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล. 
มอก ชนั 3 ขนาด 0.6X1.00 ม. จํานวน 1 
จดุ รวม 5 ทอ่น ยาแนวประสานทอ่ปรับ
เกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 50,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -103-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ท ี ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



88 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี18       
สายบา้นนางสภุาพร  สธุรรม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X74 ม. หนา 0.15 ม. มพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 296 ตร.ม งานถมดนิ 24
 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

89 ซอ่มแซมถนนโดยลงหนิคลกุ      
 หมูท่ ี18 สายบา้นครูตน้ ครูเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X590 ม. หรอืมปีรมิาตรหนิคลกุไม่
นอ้ยกวา่ 118 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

90 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี18     
บรเิวณบา้นนางสภุาพร สธุรรม-
ถนนลาดยาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

91 ซอ่มสรา้งแอสฟัลทต์กิคอนกรตี   
 หมูท่ ี18 สายวัดป่าเทพภทูอง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงเสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
ขนาด 4X228 ม. หนา 0.05 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 912 ตร.ม. พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 200,500  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

92 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี18        
จากถนนทางหลวงชนบท ทช 
4005 เขา้แปลงเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X90 ม. พนืทคีอนกรตีหนา 0.15 
ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 180,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

93 ปรับปรุงเสรมิผวิพาราแอสฟัลท์
  ตกิคอนกรตี หมูท่ ี18

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5X295 ม. หนา 0.05 ม. พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 495,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -104-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรมที ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์



94 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19       
สายภายในหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. มพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

95 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X109 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 327 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

175,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

96 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19       
ซอยบา้นลงุอว้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X70 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกําหนด

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

97 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19       
ซอยศาลเจา้ปู่ ทองคํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X70 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกําหนด

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

98 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19        
ซอยกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X50 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกําหนด

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

99 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี20 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
 หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม. ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

200,000  - 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -105-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา



100 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี20 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X160 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 หรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 640 ตร.ม  
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

101 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี
20

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X81 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.มพรอ้มป้ายโคง
การ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

102 ปรับปรุงถนนหนิคลกุเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี20

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X1,200 ม. มปีรมิาณหนิคลกุไม่
นอ้ยกวา่ 240 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ี     อบต.วะตะแบกแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

103 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี20        
ซอยบา้นชา่งอรุณตอ่จากของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X160 ม. พคือนกรตีหนา 0.15 ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

300,000 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

104 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21        
สายจากบอ่หลวงไปบา้น       
นางสาวนภิาภัคนันท ์ คํานาค

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -106-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



105 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21    
บรเิวณขอบสระบา้นยางเกยีวแฝก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ตร.ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

106 ปรับปรุงถนนภายในหมูบ่า้น หมูท่ี
 21

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4X500 ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 110 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

107,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

107 ซอ่มสรา้งแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  
 หมูท่ ี21 สายแยกถนนหมายเลข
 205 ซอยเขา้ ศพด.บา้นยางเกยีว
แฝก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X390 ม. หนา 0.05 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 1,560 ม. พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 500,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

108 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21       
ซอยบา้นหมอด ีตอ่จากของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. พนืทคีอนกรตีหนา 0.15 
ม. พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบทอีบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

109 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21       
ซอยคุม้ซับยางสูแ่ปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 ม. พนืทคีอนกรตีหนา 0.15 
ม. พรอ้มป้ายโครงการ  ตามแบบทอีบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -107-
ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



110 ปรับปรุงถนนลกูรง้ หมูท่ ี21   
เสน้ทางซอยสแียกตูโ้ทรศัพทเ์ขา้
สูแ่ปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X997 ม. หนา 0.1 ม.
 ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ี           อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

111 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี 22      
สายภายในหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

112 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี22        
 ตอ่จากคอนกรตีเดมิ-ทางกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X2,950 ม. หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่
 11,800 ตร.ม. และทําการลงลกูรังเป็น
บางตอนและปรับเกรดตกแตง่บดอัด คดิ
เป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 180 ลบ.ม พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

242,900  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ทําใหนํ้าระบายได ้
ทันไมก่อ่ใหเ้กดินํา
ทว่มขัง

กองชา่ง

113 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี22 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X45 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม. 
หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อย้กวา่ 216 ตร.ม 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะ
แบกําหนด

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ทําใหนํ้าระบายได ้
ทันไมก่อ่ใหเ้กดินํา
ทว่มขัง

กองชา่ง

114 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี22         
ตอ่จากสามแยกทางเขา้อทุธยาน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X105 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 
ม.พรอ้มป้ายโครงการ   ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -108-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์ท ี ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม



115 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี22       
ชว่งท ี1 เสน้ทางสแียกทา้ยบา้น
ทางเขา้ฟารม์เลยีงหมู ่              
ชว่งท ี2 เสน้ทางซอยศาลากลาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิ
ลกูรังปรับตะดับผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. 
หนา 0.1 ม.พรอ้มปรับเกลยีตกแตง่
เรยีบรอ้ย ชว่งท ี2 ทําการถากถางป่ากรุย
ทาง ลงดนิลกูรังปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 
4X100 ม. หนา 0.1 พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ทําใหนํ้าระบายได ้
ทันไมก่อ่ใหเ้กดินํา
ทว่มขัง

กองชา่ง

116 ปรับปรุงเสรมิผวิแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตี หมูท่ ี22 สายกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการเสรมิผวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาด
 4X341 ม. หนา 0.05 ม.หรอืมพีนืทไีม่
นอ้ยกวา่ 1,364 ตร.ม ไหลท่างลงลกูรัง
ตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

500,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ทําใหนํ้าระบายได ้
ทันไมก่อ่ใหเ้กดินํา
ทว่มขัง

กองชา่ง

117 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี3 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีและบดอัดทางเดมิขนาด
ผวิจราจร ขนาด 4X350 ม.หรอืมพีนืทไีม่
นอ้ยกวา่ 1,400ตร.ม และทําการลงหนิ
คลกุเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่บด
อัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 140 ลบ.ม
 พรอ้มป้ายโครงการ

78,700  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ทําใหนํ้าระบายได ้
ทันไมก่อ่ใหเ้กดินํา
ทว่มขัง

กองชา่ง

118 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี3          
ซอย ศพด.ทางไปป่ายาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีและบดอัดทางเดมิขนาด
ผวิจราจร ขนาด 4X1,300 ม.หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 5,200 ตร.ม และทําการลงหนิ
คลกุเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่บด
อัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 200 ลบ.ม
 พรอ้มป้ายโครงการ

157,700  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรมที วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



119 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี4     
ทางเขา้แปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 5X200 ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 1,000 ตร.มและทําการ
ลงลกูรังเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่
บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 100 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

43,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

120 ปรับปรุงทางเชอืมระหวา่งหมูบ่า้น 
 หมูท่ ี5-หมูท่ ี17 (บา้นโคกไค-
บา้นซับถาวร)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4X1,800 ม. หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 7,200 ตร.ม และทํา
การลงหนิคลกุเป็นบางตอนและปรับเกรด
ตกแตง่บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
137 ลบ.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

121 ปรับปรุงถนน หมูท่ ี6               
ซอยฝายตาเซยีง-ทางกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 5X130 ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 650 ตร.ม และทําการลง
หนิคลกุเป็นบางตอนและปรับเกลยีตกแตง่
บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 65 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

61,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

122 ปรับปรุงถนน หมูท่ ี6 ชว่งท ี2    
ซอยฝายตาเซยีง-ทางกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีและแตง่และบดอัดคัน
ทางเดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4X700 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 28,000 ตร.ม และ
ทําการลงหนิคลกุเป็นบางตอน และปรับ
เกรดตกแตง่บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ย
กวา่ 120 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

125,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 

 -110-
ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรมที วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั



123 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี7 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x1,400 ม.หรอื
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 12,000 ตร.มและทําการ
ลงลกูรังเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่
บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 150 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

187,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

124 ปรับปรุงถนนลกูรังเชอืมระหวา่ง
หมูบ่า้น หมูท่ ี8 และหมูท่ ี15

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x2,800 ม.หรอื
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 11,200 ตร.มและทําการ
ลงลกูรังเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่
บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 120 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

209,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

125 ปรับปรุงถนนเชอืมหมูบ่า้น หมูท่ ี
10 บา้นหนองหนิ-ยางเตยี ตอ่
จากคอนกรตีเดมิบา้นยางเตยี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x600 ม.หรอื
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 24,000 ตร.มและทําการ
ลงหนิคลกุเป็นบางตอนและปรับเกรด
ตกแตง่บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
120 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

120,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

126 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี10        
เสน้ขา้งวัดบา้นหนองหนิเขา้สู่
แปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทาง
เดมิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x970 ม.หรอื
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 3,880 ตร.มและทําการ
ลงลกูรังเป็นบางตอนและปรับเกรดตกแตง่
บดอัดคดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 150 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

118,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)
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                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที



127 ปรับปรถนนลกูรังเชอืมระหวา่ง
หมูบ่า้น หมูท่ ี16

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคัน
ทางเดนิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x3,000 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 12,000 ตร.ม และ
ทําการลงลกูรังบางตอนและปรับเกรด
ตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
200 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

254,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

128 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี19          
  ซอยบา้นพักเนตมิา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคัน
ทางเดนิขนาดผวิจราจรกวา้ง 4x1,730 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 6,920 ตร.ม และ
ทําการลงลกูรังบางตอนและปรับเกรด
ตกแตง่บดอัด คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 
124 ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

150,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

129 งานถมดนิพรอ้มปรับแตง่พนืท ี   
 หมูท่ ี1

เพอืปรับแตง่พนืทใีห ้
เรยีบรอ้ยในการกอ่สรา้ง 
ศพด.

ถมดนิพรอ้มปรับแตง่พนืทใีหเ้รยีบรอ้ย 
พนืทสีถานทกีอ่สรา้ง ศพด. อบต.วะ
ตะแบกแหมง่ใหม ่ปรมิาณดนิไมน่อย้กวา่ 
8,500 ลบ.มพรอ้มป้ายโครงการตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 495,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มสีถานทใีนการ
เรยีนอยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

130 ปรรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี11 
เสน้ทางเขา้อา่งเก็บนําบา้นดงลาน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X2,310 ม. หร่ 0.05
 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 495,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
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(บาท)

   2563   
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                     เป้าหมาย                      
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จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม



131 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี5 
เสน้ทางบา้นโคกไค-หนองผักบุง้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X2,310 ม. หร่ 0.05
 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 495,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

132 กอ่สรา้งรางระบายนํา หมูท่ ี17     
   สายบา้นผูใ้หญ่บา้นถงึบา้นนาย
สนัน โคขาม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม การระบาย
นําไดทั้นไมท่ว่มขัง

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

300,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

133 กอ่สรา้งรางระบายนํา หมูท่ ี1 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม การระบาย
นําไดทั้นไมท่ว่มขัง

ชว่งท ี1รางระบายนํา คสล.ตัวย ู พรอ้มฝา
ปิด คสล.พนืทปีากรางกวา้ง 0.40X39 ม. 
หนาเฉลยี 0.12 ม. และทําการหลอ่ฝาปิด
รางระบายนํากวา้ง 0.49X0.50 ม. หนา
เฉลยี 0.11 ม. คดิเป็นระยะทาง 39 ม ชว่ง
ท ี2 รางระบายนํา คสล.รูปตัวยพูรอ้มปา
ปิดคสล. พนืทปีากราง กวา้ง 0.40X36 ม. 
หนาเฉลยี 0.12 ม. และทําการหลอ่ฝาปิด
รางระบายนํากวา้ง 0.49 ม. น่ส 0.50 ม. 
หนาเฉลยี 0.11 ม. คดิเป็นระยะทาง 39 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 250,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

134 กอ่สรา้งรางระบายนํา หมูท่ ี22 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม การระบาย
นําไดทั้นไมท่ว่มขัง

รางระบายนํา คสล.ตัวยพูรอ้มฝาปิด คสล.
พนืทปีากรางกวา้ง 0.40X78 ม. หนาเฉลยี
 0.12 ม.และทําการหลอ่ฝาปิดรางระบาย
นํากวา้ง 0.49X0.50 ม. หนาเฉลยี 0.11 ม.
 คดิเป็นระยะทาง 78 ม. พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกําหนด

 - 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -113-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



135 ซอ่มสรา้งแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  
 สายกลางบา้น หมูท่ ี12

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5X182 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 910 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

136 ซอ่มสรา้งแอสฟัลทต์กิคอนกรตี   
 หมูท่ ี8 สายกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X54 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 588 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 200,000 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

137 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี7         
สายฝายกักเก็บนําบา้นวังมน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X85 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 340 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 159,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

138 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี8          
สายกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X54 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 340 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

139 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี7          
สายแยก 205

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X89 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 2940 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 - 141,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

140 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X107 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 428 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 200,000  - 200,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -114-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



141 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14        
สายจากเดมิไปวัด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 หนา 0.15 ม. มพีนืท ีคสล.
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

142 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี8 
เสน้ทางดา้นตะววันออกไปบา้น
สามแยกทางทศิใตเ้ขา้สูแ่ปลง
การเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงหนิคลกุปรับ
ระดับผวิจราจารกวา้ง 4X1,400 ม. หนา 
0.05 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

143 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี12  
เสน้ทางกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

144 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี12 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 เสน้ทางไร่นายเทพโดยทําการ
ถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรังปรับระดับ
ผวิจราจร กวา้ง 4X650 ม. หนา 0.1 ม. 
พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล. มอก. ชนั 3 
ขนาด 0.6X1.00 ม. จํานวน 2 จดุ รวม 14 
ทอ่น ยาแนวประสานทอ่ปรับเกลยีตก
ตแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย ชว่งท ี2 เสน้ทางบา้น
นายเตา้ทําการถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิ
ลกูรังปรับระดับผวิจราจรกวา้ง 4X200 ม. 
หนา 0.1 ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบ
ท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

145 ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี1 เขา้
แปลงการเกษตรเสน้ไปกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

-115

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



146 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี1 บา้นครูประไพ ประทมุแกว้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับเกลยีแตง่และบดอัดคันทางเดมิ
 กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรัง กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 732 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 249,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

147 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี1           
 คุม้หลังคาแดง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรัง
ปรับตะดบัผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. หนา 0.1 
ม.พรอ้มปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย ชว่งท ี2 ทํา
การถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรังปรับระดบั
ผวิจราจรกวา้ง 4X100 ม. หนา 0.1 พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

148 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี1          
 คุม้มอดนิทราย ซอยบา้นครูประไพ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 หนา 0.15 ม. มพีนืท ีคสล.
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 - 100,000 100,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

149 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี1          
เขา้แปลงการเกษตรคุม้บา้นนอ้ย
ไร่นายสอน เชขนุทด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X81 หนา 0.15 ม. มพีนืท ีคสล.
ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -   - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

150 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมูท่ ี1        
เขา้แปลงการเกษตรบา้นไร่สวน
องุ่น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรัง
ปรับตะดบัผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. หนา 0.1 
ม.พรอ้มปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย ชว่งท ี2 ทํา
การถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรังปรับระดบั
ผวิจราจรกวา้ง 4X100 ม. หนา 0.1

 -  - 100,000   รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

151 ซอ่มแซมถนนลกูรัง หมูท่ ี1 เขา้
แปลงการเกษตรคุม้บา้นนอ้ย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ชว่งท ี1 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรัง
ปรับตะดบัผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. หนา 0.1 
ม.พรอ้มปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย ชว่งท ี2 ทํา
การถากถางป่ากรุยทาง ลงดนิลกูรังปรับระดบั
ผวิจราจรกวา้ง 4X100 ม. หนา 0.1 พ

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -116-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)



152 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี2        
จากไร่นายสมพงษ์เขอืมตอ่ถนน
กังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X81 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืท ีคสล.
ไม่นอ้ยกว่า 324 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

153 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี2        
 คุม้เสมาทองเกา้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

154 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี2        
   สายบา้น อบต.หลํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

155 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี3         
ซอยตูโ้ทรศัพท ์เชอืมถงึถนน
กังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

156 กอ่สรา้งถนนเสรมิผวิแอสฟัลตกิท์
คอนกรตี หมูท่ ี3 ซอย ศพด.       
บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

157 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี4          
ถนนเขา้กองทนุหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X80 ม. พนืคอนกรตีหนา 0.15 ม.
 พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  -  - 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -117-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)



158 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี4         
ซอยบา้นนายทนง นําใส

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

159 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี4 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

160 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี5     
ทางเขา้ฝายนําลน้คุม้ลา่ง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X108 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324  ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

161 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี5          
เขา้ฝายนําลน้ตรงขา้มบา้นผูใ้หญ่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X100 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

162 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี5         
ทางแยกไปบา้นซับถาวรซอยบา้น
อาจารย์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

163 ปรับปรุงถนนลงหนิคลกุ หมูท่ ี5    
  สายบา้นโคกไทย-ซับเจรญิ ตรง
ขา้มททํีาการกองทนุหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -118-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา

 ที                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม



164 กอ่สรา้งถนนบล็อคคอนเวรสิ หมูท่ี
 5

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สรา้งบล๊อคคอนเวริส์  -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

165 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี5       
สายป่าชา้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

166 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี5 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับตะ
ดบัผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. หนา 0.1 ม.พรอ้ม
ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย

 - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

167 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี6         
ซอยฝายนําลน้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X50 หนา 0.15 ม. มพีนืท ีคสล.
ไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

168 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี6         
ซอยบา้นป้าใหญ่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X108 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

169 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี6 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

170 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี8        
ซอยทา้ยหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -119-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์ ที



171 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี8 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

172 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี8 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

173 ปรับปรุงถนน หมูท่ ี8 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงถนนลกูรัง  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

174 โครงการซอ่มสรา้งแอสฟักตกิส์
คอนกรตี หมูท่ ี9

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X106 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.05 ม.
 พรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 424 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

175 กอ่สรา้งบล๊อคคอนเวริส์ หมูท่ ี9 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สรา้งบล๊อคคอนเวริส์  -  -  -  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 - 120-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม ที



176 กอ่สรา้งถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี11 เสน้คลองมว่ง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

177 ปรับปรุงถนนบา้นดงลาน หมูท่ ี11 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงถนน  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

178 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี11

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

179 กอ่สรา้งถนน หมูท่ ี11         
เสน้ทางลัดบา้นดงลานบา้นซับหมี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X1,200 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี       
     อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

180 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี11       
สายท ี3 สายบา้นยายดา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X500 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.10 ม.
 หรอืพนืทไีมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 50,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

181 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี12        
เสน้กลางหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -121-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา
                     เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์ท ี โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั



182 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี12       
เสน้บา้นนางเตา้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

183 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี12     
เขา้สูแ่ปลงการเกษตร       เสน้
ศาลากลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

184 ปรับปรุงถนน หมูท่ ี12 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงถนนลกูรัง  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

185 กอ่สรา้งรางระบายนําพรอ้มบอ่พัก
นําภายในหมูบ่า้น หมูท่ ี13

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

กอ่สรา้งทอ่ระยายนําพรอ้มยาแนวทอ่ จุดท ี1 
วางทอ่ระบายนําขนาด  Ø 60 ซม. จํานวน 40 
ทอ่น พรอ้มบ่พัก จุดท ี2  วางทอ่ระบายนําขนาด
 Ø 40 ซม. จํานวน 40 ทอ่น พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 289,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

186 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13     
จากบา้นนายไม-้บา้นนายสทิธโิชค

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X54 ม. หนาเฉลยี 0.15 ม.หรอืม
ปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 216 ตร.ม 
พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ี           
อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

187 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13      
 ทางฝายประปา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X50.00 ม. หนาเฉลยี 0.15 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 200 
ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -122-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรมที



188 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี13         
ตอ่จากเสน้เดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

189 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14         
ตอ่จากเสน้เดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

190 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14         
สามแยกคุม้บน-ถนนกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

191 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14         
สามแยกคุม้บนตอ่จากของเดมิ-    
 วังตาเลา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

192 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี14        
ทางวัดธรรมธารววัิฒน์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -123-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์



193 โครงการซอ่มสรา้งแอสฟักตกิส์
คอนกรตี หมูท่ ี14 ภายในหมูบ่า้น
เขากคีุม้บน-คุม้ลา่ง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X233.00 ม. พนืท ีคสล.หนา 
0.05 ม. หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 932
 ตร.ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

194 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน. หมูท่ ี14 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงซอ่มแซมถนน  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

195 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15    
เสน้ทางหลักชว่งคุม้โรงเรยีน-    
คลองยาง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

196 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี15    
เสน้ทางซับไทร-ชอ่งสําราญ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X50.00 ม. หนาเฉลยี 0.15 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 200 
ตร.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

197 กอ่สรา้งถนนลาดยาง ม.15 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สรา้งถนนลาดยาง  -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -124-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรมที



198 กอส่รา้งถนนคสล. หมูท่ ี15       
 เสน้เชอืมกังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

199 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี15

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงซอ่มแซมถนน  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

200 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี15                   
เสน้ซับไทร-ชอ่งสําราญ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงซอ่มแซมถนน  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

201 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี15                   
เสน้ไร่นายมนตร ีพูนทอง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงซอ่มแซมถนน  -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

202 กอ่สรา้งรางระบายนําคสล. ตัวย ู 
หมูท่ ี17

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนําคสล.รูปตวัยูพรอ้มฝาปิดคสล. 
พนืทปีากรางกวา้ง 0.40 ม. ยาว 118 ม. หนา
เฉลยี 0.12 ม. และทําการหลอ่ฝาปิดรางระบาย
นํากวา้ง 0.49 ม. ยาว 0.50 ม. หนา 0.11 ม.
คดิเป็นระยะทาง 118 ม.พรอ้มป้ายโครงการ
ตามรูปแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -125-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



203 กอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.ตัวย ู  
 หมูท่ ี17 บรเิวณศาลากองทนุ
หมูบ่า้นไปจนถงึบา้นนายขจร ฝา
สันเทยีะ

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

204 กอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.ตัวย ู 
 หมูท่ ี17 บรเิวณบา้นสายบา้น
ผูใ้หญ่บน้ถงึบา้นนายสนัน โคขาม
ลา

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

300,000  -  -  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

205 กอ่สรา้งรางระบายนํา คสล.ตัวย ู  
 หมูท่ ี17 บรเิวณานงบา้นนายขจร 
  ฝาสันเทยีะไปบา้นนายวรีพะล    
      หวังโนนสงู

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

206 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี17         
บรเิวณบา้นนางกาญจนาพร        
 จรงิกลางดอนไปสะพานแวน่ดษิฐ์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 - 300,000  -  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -126-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



207 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี17         
บรเิวณสะพานแวน่ดาฐไ์ปถงึไร่
นายเลยีม จรงิกลางดอน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

208 โครงการซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลตกิ
 หมูท่ ี17

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X111 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.05 ม.
 พรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 444 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  -  - 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

209 กอ่สรา้งถนนลาดยาง หมูท่ ี17 
เสน้ทางเชอืมตอ่บา้นหนองผักบุง้ 
   ต.หว้ยยายจวิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สรา้งถนนลาดยาง  -  -  -  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

210 กอ่สรา้งรางระบายนําตัวย ูหมูท่ ี
17  ซอยกลางบา้นตังแตก่องทนุ
ถงึบา้นนายพล

เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  -  -  - 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคมและการ
ระบายนําไดทั้นไม่
ทว่มขัง

กองชา่ง

211 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี18         
คุม้ชายแดน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -127-

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



212 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี18 
เสน้ทางหลังวัดเทพภทูอง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.00X209.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 627 ตร.ม.พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

213 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี17         
บรเิวณสะพานแวน่ดาฐไ์ปถงึไร่
นายเลยีม จรงิกลางดอน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

214 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี18 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

215 ซอ่มแซมถนน หมูท่ ี18 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงซอ่มแซมถนน  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

216 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี19       
 ตรงขา้มบา้นนายอนันต ์    เพยี
กขนุทดไปบา้นนางอรณาณี จติรม์า

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X108 ม. พนืทคีสล.หนา 
0.15 ม. หรอืพนืทคีอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 
432 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -128-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์ท ี โครงการ/กจิกรรม



217 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี20       
ซอยบา้นชา่งอรุณตอ่จากของเดมิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X81 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ี พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบอบต.วะตะแบกกําหนด

300,000  - 150,000  - 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

218 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี20      
ซอยขา้งวัด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม  พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

219 ปรับปรุงถนนสูแ่ปลงการเกษตร 
หมูท่ ี20 ซอยขา้งวัด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม  พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

220 ปรับปรุงถนนสูแ่ปลงการเกษตร   
 หมูท่ ี20 ซอยกองทนุ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

221 ปรับปรุงถนนดนิสูแ่ปลงการเกษตร
 หมูท่ ี20 ซอยบา้นนายรุ่ง ไปซับ
เจรญิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -129-

ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บัวตัถปุระสงค์ท ี โครงการ/กจิกรรม



222 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี20 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

223 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี20 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

 ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับตะ
ดบัผวิจราจรกวา้ง 4X900 ม. หนา 0.1 ม.พรอ้ม
ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย

 - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

224 กอ่สรา้งถนนคสล. หมู่ท ี21            
 คุม้ซบัยางชว่งบรเิวณบา้นนายเกษียณ
 บุญมถีงึบา้นนงจําปี บุญมี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม  พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

225 กอ่สรา้งบล๊อคคอนเวริส์ หมูท่ ี21
 คุม้ซับยางบรเิวณบา้นนายนกแกว้
 แชม่ฉงิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สรา้งบล๊อคคอนเวริส์  -  -  - 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

226 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21        
เขา้สูแ่ปลงการเกษตร บรวิณไร่
นางเดอืน  หนูสลงุ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X100 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 400ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ี พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 200,000  - 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

227 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21       
บรเิวณบา้นนายไสว

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X81 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ี พรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000 200,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



228 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี21      
 บรเิวณบา้นนายโตย้ หัสด ี   คุม้
ประปาหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม  พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

229 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี21     
เขา้สูแ่ปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

230 กอ่สรา้งถนลกูรัง หมูท่ ี21           
เขา้สูแ่ปลงการเกษตร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

231 กอ่สรา้งทอ่ระบายนําพรอ้มบอ่พัก
นํา หมูท่ ี21

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคมนําไมท่ว่มขัง

กอ่สรา้งทอ่ระบายนําเทลนีพรอ้มยาแนวทอ่
 จดุท ี1 วางทอ่ระบายนําขนาด Ø 60 ซม. 
          จํานวน 60 ทอ่ พรอ้มบอ่พัก 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

232 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ  หมูท่ ี21     
     ภายในหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา

ที



233 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี22       
 ซอยเลา้หมู

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00X81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม  พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

234 กอ่สรา้งถนนลกูรังเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี22 เสน้หลัง
หมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X997 ม. หนา 0.1 ม.
 ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ี           อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

235 ปรับปรุงถนนลกูรัง หมูท่ ี 2        
ถนนกังหันลมเชอืมหมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 6X600ม. หนา 0.10 ม.  - 120,000 120,000 120,000 120,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

236 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุเขา้แปลง
การเกษตร หมูท่ ี22 จากหมูบ่า้น
ถงึวังอา้ยแปลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

237 กอ่สรา้งรางระบายนําตัวย ูหมูท่ ี22 เพอืใหร้ะบายนําไดทั้นไม่
เกดินําทว่มขังถนนชํารุด

รางระบายนํา คสล.ตัวย ู มฝีาปนูปิดทับ
ขนาด 0.64X0.65 ม. ยาว 111.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



238 กอ่สรา้งถนนคสล.หมูท่ ี 22       
ซอยลงวังอา้ยแหลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.00X108.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324ตร.ม  
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

239 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี3       
ซอยกังหันลม (คุม้โนนทอง)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

 ขนาด 4X81 ม.พนืท ีคสล.หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไม่นอ้ยกว่า 324 ตร.ม. พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

240 โครงการซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลตกิ
 หมูท่ ี22

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X111 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.05 ม.
 พรอืพนืท ีคสล.ไมน่อ้ยกวา่ 444 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  -  - 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

241 ซอ่มแซมถนน หมูท่ ี22 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

242 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี7         
 ทางขนึสํานักสงฆเ์จรญิธรรม   
(คุม้ซับนอ้ย)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X105 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมพีนืที
 คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

243 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี7         
 ซอยวังอา้ยหลงคุม้ซับนอ้ย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3X105 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 324 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
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    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

ที



244 ปรับปรุงถนนลงหนิคลกุ หมูท่ ี7 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการปรับปรุงถนนโดยการลงหนิคลกุ  - 65,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

245 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี7 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

246 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี7 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X997 ม. หนา 0.1 ม.
 ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ี           อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

247 กอ่สรา้งถนนลกูรัง หมูท่ ี10 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ทําการถากถางป่ากรุยทางลงดนิลกูรังปรับ
ระดับผวิจราจรกวา้ง 4X997 ม. หนา 0.1 ม.
 ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ี           อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

248 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ ี10 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

249 กอ่สรา้งถนนคสล.หมูท่ ี10 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

 ขนาด 4X75 ม.พนืท ีคสล.หนา 0.15 ม. หรอื
พนืท ีคสล.ไม่นอ้ยกว่า 300 ตร.ม. พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม



250 ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัสตกิส ์  หมูท่ี
 12

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5X167ม. หนา 0.05 ม. หรอืมี
พนืทคีสล.ไมน่อ้ยกวา่ 935 ตร.ม. พรอ้ม
ป้ายโครงการตามแบบท ี       อบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

251 ปรับปรุงถนน หมูท่ ี10 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

252 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16      
ซอยบา้นผูใ้หญ่

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

253 ซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี16

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

254 ซอ่มแซมถนนเขา้สูแ่ปลง
การเกษตร หมูท่ ี16 บรเิวณไร่
นางสมัย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 3.50X400 ม. หนาเฉลยี 0.08 ม.
หรอืมปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 112 
ลบ.ม พรอ้มป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

255 กอ่สรา้งถนนคสล. หมูท่ ี16      
ซอยบา้นนายบญุทัน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ี
คสล.ไมน่อ้ยกวา่ 604 ตร.ม.พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

256 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนน
ภายในตําบลวะตะแบก หมู่ท ี1-22

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ทําการซอ่มแซมถนนภายในตําบล หมู่ท ี1-22  -  - 4,400,000 4,400,000 4,400,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค ์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม



257 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี  หมู่ท ี
11 สายเขา้อ่างเก็บนําบา้นดงลาน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาด 4.00X135.00 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.15 
ม. หรอืพนืทคีสล. ไม่นอ้ยกว่า 540 ตร.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 250,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

258 กอ่สรา้งถนนคสล. หมู่ท ี22                
 ทางลงวังอา้ยแหลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

  -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

259 กอ่สรา้งถนนคสล. หมู่ท ี3                 
 ซอยประปา (คุม้โนนทอง)

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาด 4X81 ม. พนืท ีคสล.หนา 0.15 ม. หรอื
พนืทคีสล. ไม่นอ้ยกว่า 324 ตร.ม. พรอ้มป้าย
โครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

260 ปรับปรุงถนนดนิ หมู่ท ี4                     
   เสน้ไร่ อบต.สมชาย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาด 4x1,060 ม. หนา 0.10 ม.  -  - 150,000 150,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

261 กอ่สรา้งลานคอนกรตีเอนกประสงค ์  
รอบอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิซอยฝาย
นําลน้  หมู่ท ี 6

เพอืใหป้ระชาชนมคีวามสะดวก ขนาด 20 ม. ระยะทาง 17.50 ม. พนืทคีสล.ไม่
นอ้ยกว่า 324 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

262 กอ่สรา้งถนนคสล. หมู่ท ี7                  
 สายกลางบา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ีคสล.ไม่
นอ้ยกว่า 604 ตร.ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  - 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

263 กอ่สรา้งถนนคสล. หมู่ท ี3                  
 ซอยเขา้ฝายนําลน้ตรงขา้มบา้น
ผูใ้หญ่บา้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ขนาด 4X151 ม. หนา 0.15 ม. พนืท ีคสล.ไม่
นอ้ยกว่า 604 ตร.ม.พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  -  - 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง

264 กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมู่ท ี5 เพอืประชาชนมคีวามสะดวกใน
การคมนาคม

ทําการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมู่ท ี19 .พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

1.2  แผนงานการกอ่สรา้งอา่งเก็บนํา ฝายนําลน้ ขดุลอกลําหว้ย หนอง คลอง บงึ สระฯลฯ



1 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี1 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม. สงู 1.50 ม.  - 480,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

2 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี2 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 18 ม. สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

3 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี5 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 14 ม. สงู 1.50 ม.  - 390,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

4 ขดุสระนํา หมูท่ ี10 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 42 ม. ยาว 42 ม. ลกึ 4 ม.
ปรมิาณดนิไมน่อิยกวา่ 5,324 ลบ.ม

 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

5 ขดุสระนํา หมูท่ ี12 (สระนํา
สาธารณะ)

เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 242 ม. ลกึเฉลยี 
2.50 ,"

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
6 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี12 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้

ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 14 ม. สงู 1.50 ม.  - 390,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

ที                 เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั



7 กอ่สรา้งฝายประชารัฐ หมูท่ ี13 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 15 ม. ยาว . สงู 2.50 ม. 469,000 400,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

8 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี13 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 18 ม. สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

9 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี7 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 18 ม. สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

10 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมูท่ ี14 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อปุโภคบรโิภคและ
การเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 14 ม. สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
11 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมู่ท ี17 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้

ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 14 ม. สงู 1.50 ม.  - 390,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

ที

งบประมาณและทมีา

              เป้าหมาย                     
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



12 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมู่ท ี18 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 18 ม.        สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของประชาชน

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

13 กอ่สรา้งฝายชะลอนํา หมู่ท ี19 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 18 ม.        สงู 1.50 ม.  - 448,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

14 กอ่สรา้งฝายดนิกกัเก็บนํา หมู่ท ี3 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

สนัฝายกวา้ง 5 เมตร ยาว 30 ม. ลกึ 5 ม. 
ปรมิาณดนิไม่นอ้ยกว่า 4,500 ลบ.ม

200,000 200,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

15 ขดุลอกสระนําสาธารณะ หมู่ท ี4    
คุม้ลาดชนับน จุดบา้นนายประจวบ 
เหล็กจนี บา้นนายกลม สรุะขนุทด

เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขดุลอกสระนําพรอ้มขนยา้ย ขนาด 5X50 ม. ลกึ
 2.28 ม. ปรมิาตรไม่นอ้ยกว่า 4,755 ลบ.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.กําหนด

 -  - 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของประชาชน

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

16 ขดุลอก หมู่ท ี8 คลองม่วง เพอืปรับปรุงแหลง่นํา     ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ใหป้ระชาชนมนํีาใชใ้นใน
การอุปโภคบรโิภคและการเกษตร

 -  - 300,000 300,000  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564     
 (บาท)

    2565     
(บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
17 ขดุลอกสระ หมู่ท ี4 คุม้ลาดชนันอก เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้

ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขดุลอกสระนําพรอ้มขนยา้ย ขนาด 34X34 ม. 
ลกึ 2.85 ม. ปรมิาตรไม่นอ้ยกว่า 2,375 ลบ.ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.กําหนด

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

18 ขดุลอกสระนํา หมู่ท ี15 สระนําประปา
หมู่บา้น

เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขดุลอกสระนําพรอ้มขนยา้ย ขนาด
28.00X115.00 ม. ลกึ 2.90 ม. ปรมิาตรไม่นอ้ย
กว่า 7,178 ลบ.ม. พรอ้มป้ายโครงการ ตาม
แบบท ีอบต.กําหนด

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

19 ขดุลอก หมู่ท ี9 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ใหป้ระชาชนมนํีาใชใ้นใน
การอุปโภคบรโิภคและการเกษตร

 -  - 300,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่จะ
ไดร้บัโครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์                     เป้าหมาย                             

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที



20 ขดุสระ หมู่ท ี11 เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

เพอืปรับปรุงแหลง่นํา ใหป้ระชาชนมนํีาใชใ้นใน
การอุปโภคบรโิภคและการเกษตร

 -  -  - 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

21 ขดุลอก หมู่ท ี12 สระนําสาธารณะ เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

 ขนาด 4X242 ม. ลกึเฉลยี 2.50 ม. 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

100,000  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

22 กอ่สรา้งฝายนําลน้ คสล. หมู่ท ี8 เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 15 ม.    ลกึ 2.5 ม. พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 338,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

23 ทําการเป่าลา้งบ่อบาดาล หมู่บา้น      
หมู่ท ี15 พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนํา

เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ทําการเป่าลา้ง พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบ
มอเตอรจ์มใตนํ้า

 - 152,000  -  - 152,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

24 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท ี5     
พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบจมใตนํ้า

เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ทําการเป่าลา้ง พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบ
มอเตอรจ์มใตนํ้า

 - 130,000  -  - 130,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

25 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท ี10    
พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบจมใตนํ้า

เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ทําการเป่าลา้ง พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบ
มอเตอรจ์มใตนํ้า

 - 130,000  -  - 130,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง

26 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท ี22    
พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบจมใตนํ้า

เพอืปรับปรุงแหลง่นําให ้
ประชาชนมนํีาใชใ้นในการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร

ทําการเป่าลา้ง พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบ
มอเตอรจ์มใตนํ้า

 - 130,000  -  - 130,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปรระชาชนมนํีาใชใ้น
การเกษตรและอุปโภค
บรโิภค

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 ขยายเขตประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี15 เพอืแกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนนําอปุโภคบรโิภค
ทําการขดุวางทอ่ขยายเขตประปา pvc ยาว
 4 ม. ชนั 8.5 ปลายเรยีบ dia 2 จํานวน 
413 ทอ่น ประสานทอ่ฝังกลบเรยีบรอ้ย 
พรอ้มป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 150,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมนํีาใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

ที โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

1.3  แผนงานการกอ่สรา้งขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บอ่บาดาล

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



2 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
เพอืขยายเขตไฟฟ้า และตดิตัง
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า

ตดิตังหมอ้แปลงใหก้ับโรงสงูโรงกรอง
ประปาหมูบ่า้นตา่ง ๆ

2,000,000 1,442,878 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมนํีาใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

3 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
 หมูท่ ี3

เพอืตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น 200,000  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

4 ปรับปรุงบอ่นําบาดาล หมูท่ ี10 เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ปรับปรุงบอ่บาดาล เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 นวิ
 โดยทําการเป่าลา้งทําความสะอาด คา่ลกึ
เฉลยี 92 ม. พรอ้มตดิตังเครอืงสบูนําและ
แผงควบคมุ

 - 100,000  - 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมนํีาใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

5 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
หมูท่ ี4 หมูท่ ี8 หมูท่ ี12 และหมูท่ี
 22

เพอืขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า

ตดิตังหมอ้แปลงใหก้ับโรงสงูโรงกรอง
ประปาหมูบ่า้นตา่ง ๆ

 - 893,378  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมนํีาใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
6 ขดุเจาะบอ่บาดาล ม.9 เพอืแกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนนําอปุโภคบรโิภค 
แกไ้ขภัยแลง้ จัดหาแหลง่
นําเพอืการเกษตร

ขดุเจาะบอ่บาดาลสาธารณะ  - 150,000 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมนํีาใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

7 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
 หมูท่ ี21

เพอืตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  - 300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

ที ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



8 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี13 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

9 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี18

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  - 99,500 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

10 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
11 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี1 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม

สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

12 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที



13 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี2 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

14 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี2

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
15 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี3
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

16 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี3 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

17 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี4

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

วตัถปุระสงค์ท ี โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



18 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี4 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

19 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี5

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

20 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี5 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
21 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี5
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

22 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี5 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

23 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี6

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ท ี

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั



24 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี6 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

                                                                                                                                                            -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

25 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี7/ตดิตังไฟฟ้าโซลา่
เซล

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้นและโซ
ลา่เซล

 -  - 400,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

26 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี7 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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(บาท)
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 (KPI)

ดําเนนิการ
27 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี8
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

28 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี8 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

29 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี9

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

30 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี9 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)ที



31 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี10

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 300,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

32 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี10 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 300,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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   2561 
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ดําเนนิการ
33 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี11
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

34 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี11 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

35 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี12

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

36 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี12 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรมที

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์



37 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี13

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

38 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี13 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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39 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี14
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

40 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี14 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

41 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี15

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

42 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี15 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

ที ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์



43 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี16

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

44 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี16 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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45 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี17

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

46 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี17 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

47 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี18

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

48 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี18 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



49 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี19

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

50 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี19 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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51 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ ี20
เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

52 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี20 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

53 ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี21

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

54 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี21 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัที

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม



ตดิตังไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี22

เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ตดิตังไฟฟ้าสง่สวา่งภายในหมูบ่า้น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง

55 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี22 เพอืใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคนื

กองชา่ง
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56 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี1

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  - 500,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

57 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี2

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

58 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี3

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

59 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี4

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

60 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี5

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



61 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี6

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

62 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี7

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
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63 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี7

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

64 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี8

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

65 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี9

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

66 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี10

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  - 100,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

67 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี11

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม



68 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี12

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

69 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี13

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
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70 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต

ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี14
เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

71 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี14

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

72 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี15

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  - 150,000 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

73 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี16

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

74 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี17

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์



75 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี18

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

76 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ ี19

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใช ้
ในการอปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่า้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมี
นํานําใชใ้นการ
อปุโภคบรโิภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564     
 (บาท)

    2565     
 (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

77 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขตประปา
หมู่บา้น หมู่ท ี20

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

78 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้ม
ตดิตงัเครอืงสบูนํา หมู่ท ี10

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นวิ ความลกึไม่นอ้ย
กว่า 90.00 ม. พรอ้มตดิตงัเครอืงสบูนําแบบ 
(ซมัเมริส์) และแผงควบคมุพรอ้มเดนิทอ่นํา
เชอืมตอ่ของระบบเดมิ พรอ้มป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 200,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

79 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขตประปา
หมู่บา้น หมู่ท ี21

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

80 ปรับปรุงซอ่มแซม ขยายเขตประปา
หมู่บา้น หมู่ท ี22

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ซอ่มแซม ขยายเขตประปา  -  - 150,000 150,000 150,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

81 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่บา้น
ภายในตําบลวะตะแบก หมู่ท ี1-22

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท ี1-22  -  - 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

82 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท ี22 เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท ี22  -  - 100,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

83 ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  ตดิตงั
หมอ้แปลงใหก้บัโรงสบู โรงกรอง
นําประปาหมู่บา้น หมู่ท ี7    หมู่ท ี9    
หมู่ท ี10

เพอืใหป้ระชาชนมนํีานําใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

คา่ใชจ้่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  
ตดิตงัหมอ้แปลงใหก้บัโรงสบู โรงกรอง
นําประปาหมู่บา้น หมู่ท ี7,9,10

 -  - 700,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

84 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้ม
ตดิตงัเครอืงสบูนําแบบจมนํา  หมู่ท ี12

เพอืแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น
เนืองจากภยัแลว้ เพอืให ้
ประชาชนมนํีานําใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้มตดิตงัเครอืง
สบูนําแบบจมนํา  หมู่ท ี120

 - 1,300,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่จะ
ไดร้บัที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



85 โครงการขดุลอกพรอ้มวางทอ่ทางเขา้
บ่อประปาหมู่บา้น หมู่ท ี21

เพอืแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น
เนืองจากภยัแลว้ เพอืให ้
ประชาชนมนํีานําใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ทําการขดุลอกพรอ้มวางทอ่ทางเขา้บ่อประปา
หมู่บา้น หมู่ท ี21

 - 80,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

86 โครงการตดิตงัเครอืงสบูนําพรอ้มวาง
ทอ่ หมู่ท ี15

เพอืแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น
เนืองจากภยัแลว้ เพอืให ้
ประชาชนมนํีานําใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 
ม.หรอืพนืท ีคสล.ไม่นอ้ยกว่า 324 ตร.ม. พรอ้ม
ป้ายโครงการ

 -  - 200,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนมนํีา
นําใชใ้นการอุปโภค
บรโิภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 กอ่สรา้งศาลาประชาคม หมูท่ ี6 เพอืใชใ้นกจิกรรมของ

หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 12 ม.  หรอืมพีนืที
ใชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 72 ตร.ม พรอ้มตดิตัง
ป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

364,000  -  -  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

2 จัดหาหอกระจา่ยขา่วเสยีงตาม
สาย หมูท่ ี18

เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

กอ่สรา้งหอกระจายขา่วบา้นเทพภทูอง
พรอ้มตดิตังเครอืงขยายเสยีงและเสาสง่
สัญญาณ

120,000 120,000  -  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง

3 ปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมูท่ ี3 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

เพาเวอรแ์อมป์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 800 วัตต์
 จํานวน 1 เครอืง ไมโครโฟน 2 ตัว 
สายไฟดอกไลน ์จํานวน 1,714 ม. เครอืง
เลน่ดวีดี ีจํานวน 1 เครอืง ปากฮอนพรอ้ม
ยนูคิ จํานวน 20 ชดุ

100,000  -  -  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

 1.4  แผนงานกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์ตดิตงัและซอ่มแซมเสยีงตามสาย

ที



4 ตดิตังเสยีงตามสายหมูท่ ี12 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

เพาเวอรแ์อมป์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 800 วัตต์
 จํานวน 1 เครอืง ไมโครโฟน 2 ตัว 
สายไฟดอกไลน ์จํานวน 1,714 ม. เครอืง
เลน่ดวีดี ีจํานวน 1 เครอืง ปากฮอนพรอ้ม
ยนูคิ จํานวน 20 ชดุ

100,000  -  -  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
5 กอ่สรา้งศาลาประชาคม หมูท่ ี1 เพอืใชใ้นกจิกรรมของ

หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

กอ่สรา้งศาลาประชาคมหมูบ่า้น พรอ้ม
ตดิตังป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  -  - 400,000  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

6 ปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมูท่ ี1 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

เพาเวอรแ์อมป์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 800 วัตต์
 จํานวน 1 เครอืง ไมโครโฟน 2 ตัว 
สายไฟดอกไลน ์จํานวน 1,714 ม. เครอืง
เลน่ดวีดี ีจํานวน 1 เครอืง ปากฮอนพรอ้ม
ยนูคิ จํานวน 20 ชดุ

 -  -  -  - 100,000 ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง

7 ตดิตังเสยีงตามสาย หมูท่ ี1 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

เพาเวอรแ์อมป์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 800 วัตต์
 จํานวน 1 เครอืง ไมโครโฟน 2 ตัว 
สายไฟดอกไลน ์จํานวน 1,714 ม. เครอืง
เลน่ดวีดี ีจํานวน 1 เครอืง ปากฮอนพรอ้ม
ยนูคิ จํานวน 20 ชดุ

 -  -  - 100,000  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง

8 กอ่สรา้งศาลาประชาคม หมูท่ ี2 เพอืใชใ้นกจิกรรมของ
หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

กอ่สรา้งศาลาประชาคมหมูบ่า้น พรอ้ม
ตดิตังป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  -  - 400,000  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

9 ปรับปรุงหอกระจายขา่ว หมูท่ ี10 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 50,000  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์ท ี



10 ตดิตังเสยีงตามสาย หมูท่ ี10 เพอืใชใ้นการ
ประชาสัมพันธข์า่วสาร

เพาเวอรแ์อมป์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 800 วัตต์
 จํานวน 1 เครอืง ไมโครโฟน 2 ตัว 
สายไฟดอกไลน ์จํานวน 1,714 ม. เครอืง
เลน่ดวีดี ีจํานวน 1 เครอืง ปากฮอนพรอ้ม
ยนูคิ จํานวน 20 ชดุ

 -  - 100,000  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนได ้
รับทราบขา่วสารได ้
ทันทว่งที

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
11 โครงการซอ่มแซมศาลา

เอนกประสงคป์ระจําหมูบ่า้น    
หมูท่ ี10

เพอืใชใ้นกจิกรรมของ
หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

ซอ่มแซมศาลาประชาคมหมูบ่า้น พรอ้ม
ตดิตังป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 50,000  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

12 โครงการซอ่มแซมศาลา
เอนกประสงคป์ระจําหมูบ่า้น    
หมูท่ ี19

เพอืใชใ้นกจิกรรมของ
หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่า้น พรอ้ม
ตดิตังป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 100,000  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



13 โครงการกอ่สรา้งศาลา
เอนกประสงคป์ระจําหมูบ่า้น หมูท่ี
 16

เพอืใชใ้นกจิกรรมของ
หมูบ่า้นและประโยชน์
สว่นรวมในหมูบ่า้น

เพอืเป็นคา่รอืถอนอาคารเดมิพรอ้ม
กอ่สรา้งอาคาร คสล.1 ชนั เพอืใชเ้ป็น
ศาลาเอนกประสงค ์พรอ้มป้ายโครงการ 
ตามรูปแบบท ีอบต.วะตะแบก กําหนดให ้

 -  - 342,000  -  - ประชาชน
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมสีถานที
ใชทํ้ากจิกรรมและ
ประโยชนต์า่ง ๆ 
ของหมูบ่า้น

กองชา่ง
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการเรยีนรูน้อกสถานที  เพอืใหเ้ด็กไดเ้รยีนรู ้ เด็กนักเรยีน ศพด.ตําบลวะตะแบก 10,000 20,000 50,000 50,000 50,000  เด็กนักเรยีน

ยากจนดอ้ย
โอกาสไดร้ับ
การชว่ยเหลอื

นักเรยีนมโีอกาส
ทางการศกึษาเพมิ
มากขนึ

กองการศกึษา

2 โครงการพัฒนาเพมิประสทิธภิาพ
และพัฒนาบคุลกากรทาง
การศกึษา

เพอืใหบ้คุลากรทางการ
ศกึษาเพมิและพัฒนาความรู ้

บคุลากรทางการศกึษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  บคุลากร
ไดรั้บความรู ้

บคุลากรไดรั้บการ
พัฒนาใหม้ศัีกยภาพ
ในการปฏบัิตงิาน
เพมิขนึ

กองการศกึษา

3 โครงการสงเคราะหจ์า้งเหมาะรถ
รับ-สง่เด็กนักเรยีน ศพด.วะตะแบก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนทมีบีา้น
หา่งไกลโรงเรยีนไดม้รีถมา
โรงเรยีน

สนับสนุนคา่ยานพาหนะสําหรับนักเรยีนที
บา้นอยูห่า่งไกลจากโรงเรยีน/

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 เด็กนักเรยีน
มโีอกาส

ทาง
การศกึษา
มากขนึ

เด็กนักเรยีนมี
โอกาสทางการ
ศกึษามากขนึ

กองการศกึษา

 ที วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

แผนงานท ี 2.1  แผนงานการพฒันาและสง่เสรมิดา้นการศกึษา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

2.  ยทุธศาสตรท์ ี2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคน  สงัคม  และคณุภาพชวีติ



4 โครงการปรับปรุงภมูทัิศน ์ศพด. 
อบต.วะตะแบก

เพอืทําการปรับปรุงภมูทัิศน์ ทําการปรับปรุงภมูทัิศน ์ทัง  - 560,000 490,000 200,000 200,000 มภีมูทัิศนท์ี
ดขีนึ

ศพด.วะตะแบก มี
ภมูทัิศนท์ดีี

กองการศกึษา

5 โครงการกอ่สรา้งรัว ศพด.        
อบต.วะตะแบก

เพอืรักษาความปลอดภัย
ใหก้ับนักเรยีน

รัว ศพด.อบต.วะตะแบก  - 495,000 470,000  -  - ความ
ปลอดภัย
ของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนมคีวาม
ปลอดภัย

กองการศกึษา

6 ปรับปรุงสถานทสํีาหรับเครอืงเลน่
สนามใน ศพด.บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ใหก้บัเด็กทงัทางร่างกายและ
จติใจ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการปรับปรุงเครอืงเลน่
สนามหรอืสถานทสีาํหรับเลน่และทํากจิกรรม
กลางแจง้ ศพด.อบต.วะตะแบก

 -  - 50,000 300,000 300,000 เด็กมี
พัฒนาการ

ทดีี

เด็กนักเรยีนไดม้กีาร
พัฒนาทางดา้น
ร่างกาย

กองการศกึษา

7 ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ์ตดิตังใน
อาคาร ศพด. เหล็กดัด มุง้ลวด

เพอืใชบั้งแสงแดดในชว่ง
กลางวันและความปลอดภัย

จัดจา้งและทําการตดิตังผา้มา่นภายใน
อาคาร ศพด.

 -  - 100,000 100,000 100,000 ชว่ยลดอณุ
ภมูิ

ป้องกันแสงแดด กองการศกึษา

8 โครงการปฐมนเิทศ เพอืชแีจงระเบยีบและ
ขอ้บังคับตา่ง ๆ ให ้
ผูป้กครองทราบ

ศพด.สังกัด อบต.วะตะแบก  -  - 5,000 5,000 5,000 เด็กมี
พัฒนาการ

ทดีี

เด็กนักเรยีนไดม้กีาร
พัฒนาทางดา้น
ร่างกาย

กองการศกึษา

9 โครงการประกันคณุภาพภายใน
ศพด

เพอืพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายใน

ศพด.สังกัด อบต.วะตะแบก  -  - 5,000 5,000 5,000  ศพด.ทัง
สองแหง่

ศพด.ผา่นการรับรอง
คณุภาพ

กองการศกึษา
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

10 ปรับปรุงสถานทสีาํหรับเครอืงเลน่
สนามใน ศพด.อบต.วะตะแบก

เพอืเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ใหก้บัเด็กทงัทางร่างกายและ
จติใจ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการปรับปรุงเครอืงเลน่
สนามหรอืสถานทสีาํหรับเลน่และทํากจิกรรม
กลางแจง้ ศพด.อบต.วะตะแบก

 -  - 50,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนมี
เครอืงเลน่
สนามเพอื
เพมิทกัษะ

เด็กนักเรยีนมเีครอืง
เลน่สนามเพอืเพมิ
ทกัษะทางร่างกายและ
สมอง

กองการศกึษา

11 โครงการจัดประชมุผูป้กครองและ
กรรมการบรหิาร ศพด. และนเิทศ
ภายใน

เพอืจัดการประชมุผูป้กครอง
และกรรมการบรหิารศพด.วะ
ตะแบก

เพอืบูรณาการร่วมกนัระหว่างผูป้กครองและครู 
กรรมการบรหิาร

 - 5,000 5,000 5,000 5,000 มกีารประชมุ
ร่วมกนั 
ปรกึษาหารอื
ขอ้แสนอแนะ
ตา่ง ๆ

มกีารประชมุร่วมกนั 
ปรกึษาหารอืขอ้แสนอ
แนะตา่ง ๆ

กองการศกึษา

12 กอ่สรา้งอาคารเรยีน ศพด.บา้นยาง
เกยีวแฝก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ับ
การศกึษามสีถานทอีย่าง
เพยีงพอและปลอดภยั

กอ่สรา้งอาคาร คสล. 1 ชนั พรอ้มป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.กําหนด

 -  - 490,000  -  - เด็กนักเรยีนมี
โอกาส
ทาง
การศกึษา

เด็กนักเรยีนมโีอกาส
ทางการศกึษามากขนึ

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม/ตอ่เตมิ
อาคาร ศพด.บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ับ
การศกึษามสีถานทอีย่าง
เพยีงพอและปลอดภยั

เพอืปรับปรุง ซอ่มแซม ตอ่เตมิ ศพด. ใหไ้ด ้
มาตรฐมานและความปลอดภยั เชน่ตดิตงัประตู
หนา้ตา่ง ฝ้าเพดานพนืฯลฯ

 -  - 300,000 200,000 200,000 เด็กนักเรยีนมี
โอกาส
ทาง

การศกึษา

เด็กนักเรยีนมโีอกาส
ทางการศกึษามากขนึ

กองการศกึษา

14 โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม/ตอ่เตมิ
อาคาร ศพด.อบต.วะตะแบก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ับ
การศกึษามสีถานทอีย่าง
เพยีงพอและปลอดภยั

เพอืปรับปรุง ซอ่มแซม ตอ่เตมิ ศพด. ใหไ้ด ้
มาตรฐมานและความปลอดภยั จํานวน 1 ศนูย ์
1.ศพด.อบต.วะตะแบก

200,000 200,000 410,000 200,000 200,000 ศพด.สะอาด 
ปลอดภยั มี
สงิแวดลอ้มทดีี

เด็กมคีวามปลอดภยั
และม ีศพด.ทมีี
มาตรฐาน

กองชา่ง

15 สง่เสรมิกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 3-5 ปี เพอืสง่เสรมิกจิกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีน 3-5 ปี

เด็กนักเรยีน ศพด.ตําบลวะตะแบก  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด.มี
กจิกรรม
ผูผ้เ้รยีนอย่าง
มปีระสทิธภิาพ

เด็กไดป้ระสบการณ์
เรยีนรูท้มีปีระสทิธภิาพ

กองการศกึษา

วตัถปุระสงค์ ที                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม



16 ปรับปรุงสถานทสีาํหรับเครอืงเลน่
สนามใน ศพด.บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ใหก้บัเด็กทงัทางร่างกายและ
จติใจ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการปรับปรุงเครอืงเลน่
สนามหรอืสถานทสีาํหรับเลน่และทํากจิกรรม
กลางแจง้ ศพด.อบต.บา้นยางเกยีวแฝก

 -  - 490,000  -  - เด็กนักเรยีนมี
โอกาส
ทาง
การศกึษา

เด็กนักเรยีนมโีอกาส
ทางการศกึษามากขนึ

กองชา่ง

17 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์ศพด.       
บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ใหก้บัเด็กทงัทางร่างกายและ
จติใจ

เพอืทําการปรัรบปรุงภมูทิศัน ์ศพด.บา้นยาง
เกยีวแฝก

 - 220,000 150,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนมี
เครอืงเลน่
สนามเพอื
เพมิทกัษะ

เด็กนักเรยีนมเีครอืง
เลน่สนามเพอืเพมิ
ทกัษะทางร่างกายและ
สมอง

กองการศกึษา

18 โครงการตาวเิศษ เพอืใหเ้ด็กรูจ้ักหนา้ท ีมรีะเบบี
ในการทงิขยะ ใหถ้กูท ีศพด.
สะอาดและปลอดภยั

ศพด.สงักดั อบต.วะตะแบก  -  - 2,000 2,000 2,000 ศพด.สะอาด 
ปลอดภยั มี
สงิแวดลอ้มทดีี

เด็กมรีะเบยีบวนัิย     
รักความสะอาด

กองการศกึษา

19 โครงการเยยีมบา้นเด็กปฐมวัย เพอืใหค้รูมโีอกาสไดพ้บปะ
พูดคยุกบัเด็กและผูป้กครอง

ศพด.สงักดั อบต.วะตะแบก  -  - 4,000 4,000 4,000 ความ
ปลอดภยัของ
เด็กนักเรยีน

เด็กนักเรยีนมคีวาม
ปลอดภยั

กองการศกึษา

20 โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้ด็กทอ้งถนิ
ไทยผ่านการเลน่

เด็กนักเรยีนมเีครอืงเลน่สนาม
เพอืเป็นการเพมิทกัษะทงัทาง
ร่างกายและจติใจ

ศพด.สงักดั อบต.วะตะแบก จํานวน 2 ศนูย ์      
 1.ศพด.อบต.วะตะแบก  2.ศพด.บา้ยางเกยีว
แฝก

 -  - 100,000 100,000 100,000 ความ
ปลอดภยัของ
เด็กนักเรยีน

เด็กนักเรยีนมคีวาม
ปลอดภยั

กองการศกึษา

21 กอ่สรา้งอาคารเรยีน ศพด.บา้นยาง
เกยีวแฝก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ับ
การศกึษามสีถานทอีย่าง
เพยีงพอและปลอดภยั

กอ่สรา้งอาคาร คสล. 1 ชนั พนืทไีม่นอ้ยกว่า 
150 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการตามแบบ อบต.
กําหนด

 - 3,032,300  -  - ความ
ปลอดภยัของ
เด็กนักเรยีน

เด็กนักเรยีนมคีวาม
ปลอดภยั

กองการศกึษา 
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการพระราชดํารดิา้น

สาธารณสขุ
เพอือดุหนุนโครงการตาม
พระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

ประชาชนในตําบลวะตะแบกทัง 22 ชมุชน 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 มทีกัษะการ
ถา่ยทอด
ความรูด้า้น
งาน
สาธารณสขุ

อสม.มศัีกยภาพใน
การปฏบัิตงิานเพมิขนึ

สํานักปลัด

2 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้

เพอืป้องกันและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้ไมใ่หม้กีารแพร่
ระบาด

ไมม่ผีูป่้วยโรคพษิสนัุขบา้
ไมม่ผีูส้ัมผัสโรคพษิสนัุขบา้
ฉีดวัคซนีสนัุขในพนืทอียา่งทัวถงึ

300,000 300,000 250,000 300,000 300,000 หมู่บา้นและ
ชมุชนไดร้ับ
การ ป้องกนั
และควบคมุ
โรคพษิสนัุข
บา้ไม่ใหม้กีาร
แพร่ระบาด

ลดการเกดิโรคพษิ
สนัุขบา้ในตําบล

สํานักปลัด

3 จัดซอืวัคซนีหรอืวัสดุ
วทิยาศาสตรห์รอืการแพทยต์า่ง ๆ
 ฯลฯ

เพอืจัดซอืวัคซนีหรอืวัสดุ
วทิยาศาสตร์

เพอืจัดซอ้วัคซนีหรอืวัสดวุทิยาศาสตร์
และทางการแพทยต์า่ง ๆ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลดอัตราการ
เกดิของ
สนัุข  และ
แมว

ลดอัตราการเกดิ
ของสนัุขและแมว

สํานักปลัด

4 สนับสนุนกองทนุหลักประกัน
สขุภาพระดับตําบล (สปสช.)

เพอืสนับสนุนและสง่เสรมิ
ดา้นสขุภาพของประชาชน
ในตําบลวะตะแบก เชน่
กลุม่แมแ่ละกลุม่ผูส้งุอายุ
กลุม่ผูพ้กิารเป็นตน้

จัดกจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพในตําบล
ตามโครงการทขีอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทนุหลักประกันสขุภาพ อบต.วะ
ตะแบก

200,000 230,000 230,000 600,000 700,000 ประชาชนมี
สขุภาพ
พลานามัย
ทดีี

ประชาชนมสีขุภาพ
พลานามัยทดีี

สํานักปลัด

วตัถปุระสงค์ ที โครงการ/กจิกรรม

 2.2  แผนงานการพฒันาสง่เสรมิดา้นสขุภาพและอนามยั

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



5 โครงการศนูยเ์ด็กปลอดโรค
ป้องกันโรคระบาดตามฤดกูาล

เพอืให ้ศพด.ในเขต อบต.
วะตะแบกมคีวามสะอาด 
ปลอดภัย

เด็กนักเรยีน ศพด.ตําบลวะตะแบก  -  - 5,000 5,000 5,000 ศพด.สะอาด
 ปลอดภัย 
มี
สงิแวดลอ้ม
ทดีี

เด็กมรีะเบยีบวนัิย    
 รักความสะอาด 
ปราศจากโรค

กองการศกึษา

6 โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออก

ประชาชนทัวไปมอีัตราการ
เจ็บป่วยและอัตราการ
เสยีชวีติจากโรค
ไขเ้ลอืดออกลดลง

ไมม่ผีูป่้วยเป็นโรคไขเ้ลอืดออกในพนืที 300,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
ทวัไปมอีัตรา
การเจ็บป่วย
และอัตราการ
เสยีชวีติจาก
โรค
ไขเ้ลอืดออก
ลดลง

ประชาชนทัวไปมี
อัตราการเจ็บป่วย
และอัตราการ
เสยีชวีติจากโรค
ไขเ้ลอืดออกลดลง

สํานักปลัด
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564     
 (บาท)

    2565     
 (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

7 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั เพอืดําเนนิการตามโครงการ คนในตําบลปลอดจากโรค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สตัวป์ลอด
โรคคน
ปลอดภยั

คนในตําบลปลอดจาก
โรค

สาํนักปลดั

8 โครงการอาหารปลอดภยั เพอืดําเนนิการตามโครงการ ผูป้ระการ รา้นคา้ รา้นอาหาร แผงลอยจําหน่าย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ชมุชนอาหาร
ปลอดภยั

ผูป้ระกอบการมคีวามรู ้
และมป้ีายรับรอง
มาตรฐาน

สาํนักปลดั

9 โครงการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัตใิหม่ในชมุชน

เพอืจัดหาวัสดแุละอนื ๆ ที
จําเป็นในการควบคมุป้องกนัโรค

ประชาชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ป้องกนัการเกดิโรค สาํนักปลดั

10 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมป้องกนัโรค
เอสดก์บัชมุชนและโรคตดิตอ่ตา่ง ๆฯลฯ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายการการ
สง่เสรมิกจิกรรมป้องกนั
โรคตดิตอ่ เชน่โรคเอดสฯ์ลฯ

ประชาชนในตําบลวะตะแบกจํานวน  22 หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 90,000 100,000 ปรเชาชน
ปลอดภยัจาก
โรคตดิตอ่

ป้องกนัการเกดิโรค สาํนักปลดั

11 หอ้งพยาบาลพรอ้มอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบอืงตน้ สาํหรับ ศพด.

เพอืจัดหาวัสดแุละอนื ๆ          
   ทจํีาเป็นในการปฐมพยาบาล
เบอืงตน้

9  -  - 100,000 30,000 30,000 เด็กมคีวาม
ปลอดภยั

เด็กไดร้ับการปฐม
พยาบาลเบอืงตน้ และ
มหีอ้งพักฟืน

สาํนักปลดั

12 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี เพอืพัฒนาบทบาทสตรใีหม้ี
ศกัยภาพของตนเองในการ
พัฒนาดา้นตา่ง ๆ

สภุาพสตรใีนเขต อบต.ทมีคีวามสนใจเขา้ร่วม
โครงการทงั 22 ชมุชน

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 
ของสตรทีไีด ้
เขา้รับการ
ฝึกอบรม

 สตรทีผี่านการ
ฝึกอบรมมคีวามรู ้
ความสามารถ

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

13 โครงการไตวาย ไม่ตายไว เพอืเป็นแนวทางในการดแูล
ผูป่้วยไตวายเรอืงรัง

ประชาชนในเขตอบต.วะตะแบกทงั 22 ชมุชน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 
ของผูไ้ดเ้ขา้
รับการฝึกอบรม

เพอืป้องกนัและลด
ภาวะแทรกซอ้นที
ป้องกนัไดจ้ากโรคไม่
ตดิตอ่เรอืรังและไตวาย

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

14 โครงการตรวจวัดและคดักรองความ
ผดิปกตหิรอืความบกพร่องทางการ
มองเห็น

เพอืเป็นการแกไ้ขปัญหาทาง
สายตาใหก้บัผูท้มีปัีญหาทาง
สายตา

ประชาชนในเขตอบต.วะตะแบกทงั 22 ชมุชน  -  - 250,000 260,000 270,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ผูม้ปัีญหาดา้นสายตา
ไดร้ับการดแูลดา้น
สขุภาพสายตา

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

15 โครงการเสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ  อบต.วะ
ตะแบก

เพอืดําเนนิงานบรกิาร
สาธารณสขุ

ประชาชนในเขตอบต.วะตะแบกทงั 22 ชมุชน  - 1,150,540 1,150,540 1,200,000 1,300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

เพอืป้องกนัและลด
ภาวะแทรกซอ้นที
ป้องกนัไดจ้ากโรคไม่
ตดิตอ่เรอืรังและไตวาย

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

 ที                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค ์ ผลลพัธท์คีาดวา่จะ

ไดร้บั

งบประมาณและทมีา
โครงการ/กจิกรรม



16 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูส้งูอายุ ผู ้
พกิาร ผูป่้วยเอดส์

เพอืดํานเนกิารอบรมใหค้วามรู ้
เกยีวกบัการดแูลสขุภาพของ
ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์

ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์ผูส้งูอายุในตําบลวะตะแบก
 หมู่ท ี1-22

 -  - 50,000 80,000 80,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วย
เอดส ์ไดร้ับการดแูลที
ถกูตอ้ง

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

17 โครงการสานสมัพันธส์ายใยรักผูพ้กิาร เพอืดําเนนิโครงการสาน
สมัพันธส์ายใยรักผูพ้กิาร

ผูพ้กิารในตําบลวะตะแบก  หมู่ท ี1-22  -  - 30,000 80,000 80,000 F8i   ผูพ้กิาร ไดร้ับการ
ดแูลทถีกูตอ้งมี
สขุภาพจติทดี ีสขุภาพ
กายทดีี

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

18 โครงการ ฟ ฟันสะอาดดี เพอืดําเนนิการตามโครงการ ฟ
 ฟันสอาดดี

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศนูย ์                
 1. ศพด.อบต.วะตะแบก    2. ศพด.บา้นยาง
เกยีวแฝก

 -  - 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

  ผูพ้กิาร ไดร้ับการ
ดแูลทถีกูตอ้งมี
สขุภาพจติทดี ีสขุภาพ
กายทดีี

กองการศกึษา

19 โครงการบ่อดกัไขมัน เพอืดําเนนิการตามโครงการ
จัดทําบ่อดกัไขมัน

บ่อดกัไขมันภายในตําบลวะตะแบก  -  - 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

  ผูพ้กิาร ไดร้ับการ
ดแูลทถีกูตอ้งมี
สขุภาพจติทดี ีสขุภาพ
กายทดีี

กองการศกึษา
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการฝึกอบรมและทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน
 (อปพร.)

เพอืใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
มทัีกษะในการป้องกันชวีติ
และทรัพยส์นิภายในชมุชน

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร   (อปพร)  -  - 300,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ผูผ้า่นการฝึกอบรม
สามารถนําความรู ้
และทักษาะมาใชใ้น
การปฏบัิตงิาน

สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมการควบคมุไฟป่า เพอืใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
มทัีกษะในการป้องกันชวีติ
และทรัพยส์นิภายในชมุชน

จัดฝึกอบรมและซักซอ้มการป้องกันและ
ควบคมุไฟป่าประจําตําบลตามระเบยีบ
ขอ้กําหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ผูผ้า่นการฝึกอบรม
สามารถนําความรู ้
และทักษาะมาใชใ้น
การปฏบัิตงิาน

สํานักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมแกไ้ขปัญหา
การทจุรติของรัฐบาล

เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิโครงการ
ฝึกอบรมแกไ้ขปัญหาการ
ทจุรติของรัฐบาล

พนักงาน ขา้ราชการ ประชาชน ในตําบล
วะตะแบก

 -  - 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ผูผ้า่นการฝึกอบรม
สามารถนําความรู ้
และทักษาะมาใชใ้น
การปฏบัิตงิาน

สํานักปลัด

4 โครงการจัดตังจดุสกัดบรกิาร
ประชาชน

เพอืใหก้ารอํานวยความ
สะดวกดา้นการจราจรใหก้ับ
ประชานในพนืทไีดอ้ยา่ง
เพยีงพอ

การจัดตังจดุสกัดบรกิารประชาชนเพอืลด
อบัุตเิหตชุว่งเทศกาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภัยดา้น
การจราจรและลดการ
เกดิอบัุตเิหตุ

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการ
ป้องกันและละเมดิสทิธเิด็กสตร ี
คนชรา คนดอ้ยโอกาสฯลฯ

เพอือบรมใหค้วามรูใ้นการ
ป้องกันและละเมดิสทิธเิด็ก
สตร ีคนชรา คนดอ้ยโอกาส
ฯลฯ

เพอือบรมใหค้วามรูใ้นการป้องกันและ
ละเมดิสทิธเิด็กสตร ีคนชรา คนดอ้ย
โอกาสฯลฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

สามาถป้องกนัและลด
กรเกดิภยั ลดการ
สญูเสยีชวีติและ
ทรัพยส์นิ

สํานักปลัด

โครงการ/กจิกรรม

2.3  แผนงานการพฒันาและสง่เสรมิดา้นสวสัดกิารชุมชน  สงัคมและการรกัษาความสงบการสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการพฒันา
การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธไิปไตย

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์ ที

งบประมาณและทมีา
                     เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)



6 โครงการจัดหาอปุกรณ์ศนูย อปพร เพอืจัดซอืวัสดอุุปกรณ ์อปพร.
เชน่ ไฟฉาย ป้ายเตอืน แผนกนั
เหล็ก กรวยจราจร ชดุดบัเพลงิ 
เสอืกกั หัวฉีดนํา สายดบัเพลงิ 
บันไดแสตลนเลส ชดุเครอืง
แตง่กาย เครอืงหมายและ
อุปกรณ์เซฟตตีา่ง ๆ  ที
จําเป็นตอ้งใชฯ้ลฯ

เพอืดําเนนิการป้องกันและชว่ยเหลอื
ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

อปพร. มคีวามพรอ้ม สํานักปลัด

7 โครงการจัดซอืถงัดบัเพลงิและ
ตรวจสอบความพรอ้ม การเตมินํายา
ถางดบัเพลงิ

เพอืดําเนนการตามโครงการ เพอืดําเนนิการป้องกนัและชว่ยเหลอืประชาชน
ลดการสญูเสยีป้องกนัอัคคภียั

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ลดการสญูเสยีและ
ป้องกนัการเกดิอัคคภียั

สาํนักปลดั
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
6 คา่ใชจ้า่ยในการจัดการเลอืกตัง เพอืเลอืกตังผูบ้รหิารและ

สภาทอ้งถนิ
มกีารเลอืกตังผูบ้รหิารและสภาทอ้งถนิที
เป็นไปดว้ยความบรสิทุธยิตุธิรรม

 -  - 1,100,000 2,000,000 2,000,000 มกีารเลอืกตัง มกีารเลอืกตัง
ผูบ้รหิารและสภา
ทอ้งถนิทเีป็นไป
ดว้ยความบรสิทุธิ
ยตุธิรรม

สํานักปลัด

7 โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพอืใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและ
เยาวขน

มกีารสง่เสรมิเด็กและเยาวชนใหม้สีว่นร่วม
ในการพัฒนาทอ้งถนิ

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000  เด็กและ
เยาวชน

ไดรั้บความรู ้
เพมิขนึ

เด็กและเยาวชนไดม้ี
สว่นร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถนิเพมิขนึ

กองการศกึษา

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทอ้งถนิ/แผนชมุชน ประสาน
แผนพัฒนาทอ้งถนิ

เพอืจัดทําแผนพัฒนา
ทอ้งถนิ/แผนชมุชน

มกีารรับฟังปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตตําบลมาประกอบการ
จัดทําแผนชมุชน

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนไดแ้สดง
ความคดิเห็นและมี
สว่นร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถนิ

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซอืเครอืงตัดถา่ง 
เครอืงมอือปุกรณ์ในการชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภัยและอปุกรณ์เซฟตี
ตา่งๆ ทจํีาเป็นตอ้งใช ้เชน่ถงุมอื
เซฟต ีรองเทา้เซฟต ีฯลฯ

เพอืลดและป้องกัน อัตรา
การสญูเสยีชวีติและ
ทรัพยส์นิ

ประชาชนทสีัญจรไปมา  -  - 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดรั้บ
ประโยชน์

อัตราการสญูเสยี
ชวีติและทรัพยส์นิ 
ลดนอ้ยลง

สํานักปลัด

10 โครงการจัดตัง/จัดฝึกอบรม/
สนับสนุน การเพมิประสทิธภิาพ
ชดุปฏบัิตกิารกูช้พี กูภ้ัย สนับสนุน
การดําเนนิงานของหน่วยภูภ้ัย 
(OTOS)

จัดตัง/จัดฝึกอบรม/สนับสนุน
 การเพมิประสทิธภิาพชดุ
ปฏบัิตกิารกูช้พี กูภ้ัย

มอีาสาสมัครกูภ้ัยภายในตําบล  สนับสนุน
ใหม้หีน่วย (OTOS) เพอืปฎบัิตหินา้ทกีูภ้ัย

 - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนไดรั้บ
ความปลอดภัยดา้น
การจราจรและลดการ
เกดิอบัุตเิหตุ

สํานักปลัด

11 โครงการสรา้งความปรองดอง
สมานฉันทแ์ละปกป้องสถานบัน
สําคัญของชาติ

เพอืดําเนนิการตาม
โครงการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันทแ์ละ
ปกป้องสถานบันสําคัญของ
ชาติ

เพอืดําเนนิการตามโครงการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันทแ์ละปกป้องสถานบัน
สําคัญของชาติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

สรา้งความสามัคคี สํานักปลัด

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ) ที ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม



12 การเลอืกตังผูบ้รหิารทอ้งถนิ เพอืสง่เสรมิการปกครอง
ระบบประชาธปิไตยตาม
กฎหมาย

จัดตังการเลอืกตังสมาชกิสภาทอ้งถนิและ
ผูบ้รหิารทอ้งถนิ

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
เขต อบต

การบรหิารงาน
การเมอืงเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประโยชน์
สงูสดุ

สํานักปลัด

13 จัดซอืวัสดเุครอืงแตง่กาย อปพร. เพอืดําเนนิการจัดซอืวัสด ุ
เครอืงแตง่กาย อปพร.ฯลฯ

อปพร. อบต.วะตะแบก จํานวน 22 หมูบ่า้น  -  - 200,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

อปพร. มคีวามพรอ้ม สํานักปลัด
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ
เพอืป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในชมุชน
เพอืใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเขา้ถงึพษิภัยยา
เสพตดิ,บําบัด/ฝึกอาชพีให ้
ผูท้ตีดิยาเสพตดิ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก จํานวน 
22  หมูบ่า้น

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ผูต้ดิยาเสพตดิผา่น
การบําบัดฟืนฟแูละ
อบรมยาเสพตดิ

กองสวัสดกิาร

2 โครงการจัดหาวัสดอุปุกรณ์กฬีา เพอืสง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชนและประชาชนมี
อปุกรณ์การเลน่กฬีา

จัดซอืวัสดอุปุกรณ์กฬีา จํานวน 22  หมูบ่า้น 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เด็กและเยาวชน
ประชาชนทัง 22 
ชมุชน ไดม้อีปุกรณ์
ในการออกกําลัง
กายมสีขุภาพ
แข็งแรงและ
หา่งไกลยาเสพตดิ

 กองการศกึษา 

3 การจัดหาชดุตรวจหาสารเสพตดิ
และอปุกรณ์

เพอืนําไปใชต้รวจ
กลุม่เป้าหมายเพอื
บําบัดรักษา ฟืนฟหูรอื
ตดิตามผูผ้า่นการ
บําบัดรักษาฟืนฟู

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก จํานวน 
22  หมูบ่า้น

 - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนไดรั้บรูถ้งึ
โทษภัยของยาเสพ
ตดิ

สํานักปลัด

4 โครงการเด็กและเยาวชนหา่งไกล
ยาเสพตดิ เยาวชนตน้กลา้

เพอืสรา้งจติสํานักในการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

เยาวชนในเขตตําบลวะตะแบก   หมูท่ ี1-22  -  - 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เยาวชนไดรั้บรูถ้งึ
โทษภัยของยาเสพ
ตดิ

 กองสวัสดกิาร
สงัคม

   2.4  แผนงานการพฒันาและสง่เสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ/การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ การเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ

โครงการ/กจิกรรม ที ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



5 อดุหนุนโครงการทอ้งถนิ
ทอ้งทสีามัคครี่วมใจ

เพอืดําเนนิโครงการทอ้งถนิ
 ทอ้งทสีามัคคร่วมใจ

อดุหนุนสว่นราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนไดรั้บรูถ้งึ
โทษภัยของยาเสพ
ตดิ

สํานักปลัด

  -164-

ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
6 อดุหนุนโครงการศนูยป์ฎบัิติ

ราชการในการมสีว่นร่วมในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ อปท.
ระดับอําเภอ

อดุหนุนโครงการศนูยป์ฎบัิติ
ราชการในการมสีว่นร่วมใน
การชว่ยเหลอืประชาชนของ
 อป่ท.ระดับอําเภอ

อดุหนุนศนูยป์ฎบัิตริาชการ 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มรีศนูยป์ฎบัิติ
ราชการในการมสีว่น
ร่วมในการชว่ยเหลอื
ประชาชนของ อป่ท.
ระดับอําเภอ

สํานักปลัด

7 อดุหนุนโครงการสนับสนุน
กจิกรรมบรจิาคโลหติเฉลมิพระ
เกยีรติ

อดุหนุนโครงการสนับสนุน
กจิกรรมบรจิาคโลหติเฉลมิ
พระเกยีรติ

อดุหนุนสว่นราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็ก 
เยาวชน

และ
ประชาชน  

ไดร้่วม
กจิกรรม

สรา้งความ
สามัคคี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  ไดร้่วม
กจิกรรมสรา้งความ
สามัคคี

 กองการศกึษาฯ

8 อดุหนุนใหก้ับโรงเรยีนในพนืที
ตําบลวะตะแบกในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

เพอืสรา้งจติสํานักในการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

อดุหนุนสว่นราชการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เยาวชนไดรั้บรูถ้งึ
โทษภัยของยาเสพ
ตดิ

สํานักปลัด

9 โครงการแขง่ขันกฬีา
อบต.ตา้นยาเสพตดิ

เพอืสง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชนและประชาชนมี
อปุกรณ์การเลน่กฬีา

จัดกจิกรรมแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชน ใช ้
เวลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์

 กองการศกึษาฯ

10 โครงการกฬีาส ีศพด. จัดการแขง่ขันก๊ฬาสใีหก้ับ
เด็กนักเรยีน ศพด. เพอืให ้
มพีลานามัยทแีข็งแรง

จัดการแขง่ขันกฬีา เพอืใหเ้ด็กมสีขุภาพ
อนามัยทแีข็งแรง ศนูย ์ศพด.จํานวน 2 ศนูย์

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีน
มสีขุภาพพ

ลามัยที
แข็งแรง

เด็กนักเรยีนมี
สขุภาพพลามัยที
แข็งแรง

 กองการศกึษาฯ

วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ) ที



11 โครงการทบูนัีมเบอรวั์น เพอืสง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชนและประชาชนมี
อปุกรณ์การเลน่กฬีา

จัดกจิกรรมแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชน ใช ้
เวลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์

 กองการศกึษาฯ
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
12  คา่ใชจ้า่ยในการสง่นักกฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขันกฬีา
เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิการสง่นักกฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขันกฬีา

สนับสนุนการจัดการแขง่ขันกฬีา อบต.
สัมพันธ์

30,000 30,000 100,000 200,000 200,000 สรา้งความ
สามัคคี
ระหวา่ง
หน่วยงาน

สรา้งความสามัคคี
ระหวา่งหน่วยงาน

 กองการศกึษาฯ

13 กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่พรอ้ม
อปุกรณ์เครอืงเลน่ เครอืงออกกํา
กลังกาย

เพอืใหเ้ด็กในชมุชนมสีนาม
เด็กเลน่เพมิทักษะ

กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่พรอ้มอปุกรรเ์ครอืง
เลน่เครอืงออกกําลังกาย

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

เพอืใหป้ระชาชนเขา้
ร่วมกจิกรรมดา้น
กฬีาทกุชนดิ

กองการศกึษา

14 กอ่สรา้งสวนสขุภาพตําบลเพอื
การออกกําลังกาย/จัดหาเครอืง
ออกกําลังกาย/จัดตังชมรมเตน้แอ
โรบคิ

เพอืใหเ้ยาวชน ประชาชน
ไดอ้อกกําลังกายมสีขุภาพ
สมบรูณ์ แข็งแรง

 สวนสขุภาพภายในตําบล  -  -  - 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมมีี
สขุภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบรูณ์

กองการศกึษา

15 โครงการรณรงคป้์องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ

เพอืป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในชมุชน 
ทัง 22 ชมุชน

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก จํานวน
22  หมูบ่า้น

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

สามารถควบคมุ
ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ในชมุชนทัง 22 
ชมุชน

กองสวัสดกิาร
สังคม

16 กอ่สรา้งลกูระนาดภายในหมูบ่า้น/
ตดิตังกระจก

เพอืความปลอดภัยในการ
ใชถ้นน

ทําลกูระนาดภายในหมูบ่า้น  -  - 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชานมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ

สํานักปลัด

17 โครงการจัดทําป้ายเตอืน
การจราจร เชน่ป้ายลความเร็ว

เพอืความปลอดภัยในการ
ใชถ้นน

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก จํานวน
22  หมูบ่า้น

 -  - 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชานมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ

 สํานักปลัด

18 โครงการบรูณาการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิระดับพนืที
เป้าหมาย

เพอืจา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ศนูยอํ์านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสตดิ โครง
กากรเฝ้าระวังและแกปั้ญา
หายาเสพตดิ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปัญหายาเสตดิใน
ชมุชนลดลง

สํานักปลัด

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)



19 อดุหนุนโครงการศนูยป์ฎบัิตกิาร
ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ

เพอือดุหนุนตามโครงการ
เครอืขา่ยผูนํ้าหมูบ่า้น/ชมุชน
เขม้แข็งเอาขขนะยาเสพตดิ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปัญหายาเสตดิใน
ชมุชนลดลง

สํานักปลัด

20 โครงการกอ่สรา้งโดม
เอนกประสงคพ์รอ้มอปุกรณ์เครอืง
ออกกําลังกาย

เพอืสรา้งโดมเอนกประสงค์
สามารถใชเ้ป็นลานกจิกรรม
ตา่ง ๆ เชน่ลานกฬีา

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก
 และเยาวชน

 -  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ปัญหายาเสตดิใน
ชมุชนลดลง

สํานักปลัด
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

1 โครงการสงเคราะหเ์บยียังชพี
ผูส้งูอายุ

เพอืใหผู้ส้งูอายทุขีาด
ผูเ้ลยีงดมูเีงนิเพอืเลยีงชพี

รสงเคราะหเ์บยียังชพีผูส้งูอายุ 11,670,000 16,442,400 16,442,400 16,442,400 16,442,400 ผูส้งูอายุที
ขาดผูเ้ลยีงดมูี
เงนิ
เพอืเลยีงชพี

ผูส้งูอายทุขีาดผู ้
เลยีงดมูเีงนิ
เพอืเลยีงชพี

กองสวัสดกิาร

2 โครงการสงเคราะหเ์บยียังชพี
ผูป่้วยเอดส์

ผูป่้วยเอดสไ์ดรั้บการ
ชว่ยเหลอื และลดจํานวน
ผูป่้วยเอดสใ์นตําบล

สงเคราะหเ์บยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 240,000 200,000 250,000 260,000 270,000 ผูป่้วยเอดส์
ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
และจํานวน
ผูป่้วยเอดส์
ลดลง

ผูป่้วยเอดสไ์ดรั้บ
การชว่ยเหลอืและ
จํานวนผูป่้วยเอดส์
ลดลง

กองสวัสดกิาร

3 โครงการสงเคราะหเ์บยียังชพีผู ้
พกิาร

เพอืใหผู้พ้กิารทชีว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้มเีงนิเพอื
เลยีงชพี 

สงเคราะหเ์บยียังชพีผูพ้กิาร 3,900,000 3,600,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 ผูป่้วยเอดส์
ไดร้ับการ
ชว่ยเหลอื
และจํานวน
ผูป่้วยเอดส์
ลดลง

ผูป่้วยเอดสไ์ดรั้บ
การชว่ยเหลอืและ
จํานวนผูป่้วยเอดส์
ลดลง

กองสวัสดกิาร

4 โครงการจัดหารถเข็นผูพ้กิารและ
อปุกรณ์สําคัญผูพ้กิารอนื

เพอืใหผู้พ้กิารทชีว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้ มรีถเข็น       
 ในการอํานวยความสะดวก

จัดหารถเข็นและอปุกรณ์อนืๆ  สําหรับผู ้
พกิาร

 -  -  - 100,000  - รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ผูพ้กิารทชีว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ดม้เีงนิ
รถเข็นและอปุกรณ์
อนืๆ 

กองสวัสดกิาร

5 โครงการศนูยพั์กผูส้งูอาย/ุศนูย์
ขอ้มลูประชากรตําบล

เพอืใหม้ศีนูยพั์กผูส้งูอายุ
และศนูยข์อ้มลูประชากร
ตําบล

ศนูยพั์กผูส้งูอายแุละศนูยข์อ้มลูประชากร
ตําบล

 -  -  -  - 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

มศีนูยพั์กผูส้งูอาย ุ
ศนูยข์อ้มลูประชากร
ตําบล

กองสวัสดกิาร

6 โครงการ อบต.ร่วมใจตา้นภัยหนาว เพอืใหก้ารสงเคราะห์
ผูส้งูอายแุละผูม้ฐีานะยากจน

จัดซอืผา้หม่กันหนาวใหก้ับผูส้งูอายแุละผู ้
มฐีานะยากจน ทัง 22 หมูบ่า้น

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนไดรั้บการ
บรรเทาภัยจาก
อากาศหนาวเย็น

สํานักปลัด

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ) ที โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

2.5  แผนงานการจดัทําโครงการชว่ยเหลอื/สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  ผูย้ากจน  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้กิาร  และผูป่้วยเอดสใ์นตําบล

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัวตัถปุระสงค์



7 โครงการกองทนุสวัสดกิารชมุชน
ตําบลวะตะแบก

เพอืสบทบกองทนุ
สวัสดกิารชมุชนตําบลวะ
ตะแบก

สมทบกองทนุสวัสดกิารชมุชน ตําบลวะ
ตะแบก

 -  - 100,000 300,000 400,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชนจ์าก
กองทนุสวัสดกิาร
ชมุชน

กองสวัสดกิาร
สังคม
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
7 โครงการซอ่มแซมบา้นผูย้ากไร ้

   /ผูด้อ้ยโอกาส
เพอืชว่ยเหลอืซอ่มแซม
บา้นใหผู้ย้ากไร/้ดอ้ยโอกาส

ซอ่มแซมบา้นใหผู้ย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาส
ในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูย้ากไร/้
ผูด้อ้ยโอกาส
 มบีา้นทอียู่
อาศยัแข็งแรง

ผูย้ากไร/้
ผูด้อ้ยโอกาส มบีา้น
ทอียูอ่าศัยแข็งแรง

กองสวัสดกิาร
สังคม

8 โครงการผูส้งูอายอุนามัยวถิไีทย เพอืดําเนนิการตาม
โครงการผูส้งูอายอุนามัยดี
วถิไีทย

ผูส้งูอายใุนตําบลวะตะแบก 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูส้งูอายุมี
สขุภาพทดีี

ผูส้งูอายมุสีขุภาพทดีี กองสวัสดกิาร
สังคม

9 โครงการจา้งเหมานักเรยีน/
นักศกึษาชว่งปิดภาคเรยีน
ปฎบัิตงิาน

เพอืใหเ้ด็กมรีายไดใ้นชว่ง
ปิดเทอม

นักเรยีน/นักศกึษาในเขตตําบลวะตะแบก 
22 หมูบ่า้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ  80 
ของนักเรยีน/
นักศกึษา
ไดร้ับประโยชน์

เด็กไดป้ระสบการณ์
เรยีนรูท้มีี
ประสทิธภิาพและมี
รายได ้

กองการศกึษา

10 โครงการสงเคราะหจ์า้งเหมาะรถ
รับ-สง่เด็กนักเรยีน ศพด.วะตะแบก

เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนทมีบีา้น
หา่งไกลโรงเรยีนไดม้รีถมา
โรงเรยีน

สนับสนุนคา่ยานพาหนะสําหรับนักเรยีนที
บา้นอยูห่า่งไกลจากโรงเรยีน/

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 เด็กนักเรยีนมี
โอกาส
ทาง

การศกึษา
มากขนึ

เด็กนักเรยีนมี
โอกาสทางการ
ศกึษามากขนึ

กองการศกึษา

11 โครงการสง่เสรมิสขุภาพจติผ ้
สงูอายุ

เพอืดําเนนิการตาม
โครงการสง่เสรมิ
สขุภาพจติผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุนตําบลวะตะแบก 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูส้งูอายุมี
สขุภาพจติทดีี

ผูส้งูอายมุี
สขุภาพจติทดีี

กองสวัสดกิาร
สังคม

12 โครงการอบรมใหค้วามรูพ้ัฒนา
ศกัยภาพใหก้บัผูส้งูอายุ

พัฒนาศกัยภาพใหช้มรม
ผูส้งูอายุใหเ้ขม้แข็งยังยนื

ผูส้งูอายุในตําบลวะตะแบก 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูส้งูอายุมี
สขุภาพจติทดีี

ผูส้งูอายุมสีขุภาพจติทดีี กองสวัสดกิาร
สงัคม

13 โครงการจัดหารถสามลอ้โยก รถเข็น
และกายอุปกรณ์เครอืงชว่ยความพกิาร

เพอืสงเคราะห/์ชว่ยเหลอืผู ้
พกิารในเบอืงตน้ เพอืบรรเทา
ความเดอืดรอ้น

ผูพ้กิารในตําบลไดร้ับความชว่ยเหลอืในการ
จัดหารถเข็น รถสามลอ้โยก

 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูพ้กิารไดร้ับ
ความชว่ยเหลอื

ผูพ้กิารไดร้ับความ
ชว่ยเหลอื

กองสวัสดกิาร
สงัคม

14 โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจาก
อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ ภยัหนาวฯลฯ
 กรณีเหตฉุุกเฉนิ

เพอืดําเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระ
สบัภยัจากอุทกภยั วาตภยั ภยั
แลง้ เหตฉุุกเฉนิ

เพอืดําเนนิการาชว่ยเหลอืประชาชนทไีดร้ับ
ความเดอืดรอ้นโดยเร่งดว่น เชน่การแกปั้ญหา
ภยัแลง้โดยการหาแหลง่นํา การขดุสระ การ
เจาะบ่อบาดาล  และการปรับปรุงคณุภาพนําให ้
ดขีนึ

1,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน
ไดร้ับความ
ชว่ยเหลอื

ชว่ยบรรเทาความ
เดอืดรอ้นใหก้บั
ผูป้ระสบภยั

สาํนักปลดั

15 โครงการชว่ยเหลอืสงเคราะหผ์ูย้ากไร/้
ดอ้ยโอกาส/ผูพ้กิาร

เพอืสงเคราะห/์ชว่ยเหลอืผู ้
ยากไรใ้นเบอืงตน้ เพอืบรรเทา
ความเดอืดรอ้น

ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นชวีติความเป็นอยู่ขนั
พนืฐาน กบัผูย้ากไร/้ดอ้ยโอกาสในตําบล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนใน
ตําบลไดร้ับ
สวัสดกิาร
สามารถ
พงึตนเองได ้
นําไปสูช่มุชน
เข็มแข็ง

ประชาชนในตําบล
ไดร้ับสวัสดกิาร
สามารถพงึตนเองได ้
นําไปสูช่มุชนเข็มแข็ง

กองสวัสดกิาร
สงัคม

 ที วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บัโครงการ/กจิกรรม



16 คา่ป่วยการสาํหรับนักบรบิาลทอ้งถนิ เพอืสงเคราะห/์ชว่ยเหลอืผู ้
ยากไรใ้นเบอืงตน้ เพอืบรรเทา
ความเดอืดรอ้น

ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นชวีติความเป็นอยู่ขนั
พนืฐาน กบัผูย้ากไร/้ดอ้ยโอกาสในตําบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ตําบลไดร้ับ
สวัสดกิาร
สามารถ
พงึตนเองได ้
นําไปสูช่มุชน

ประชาชนในตําบล
ไดร้ับสวัสดกิาร
สามารถพงึตนเองได ้
นําไปสูช่มุชนเข็มแข็ง

กองสวัสดกิาร
สงัคม

ข.  

ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

1 โครงการอบรมสง่เสรมิกลุม่อาชพี 
 กลุม่สตร ีเยาวชน ประชาชนผูส้น
ในตําบลวะตะแบก

เพอืใหช้มุชนมรีายไดเ้สรมิ 
เพมิทักษะและฝีมอืการ
พัฒนาอาชพี

กลุม่สตร ีเยาวชน ประชาชนในตําบลวะ
ตะแบก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

2 โครงการแปรรูปถัวปากอา้ เพอืเพมิรายไดใ้หก้ับชมุชน ชมุชนและกลุม่เศรษฐกจิชมุชน   ใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1-22

20,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

3 โครงการนวดแผนไทย เพอืใหป้ระชาชนมรีายได ้
เพมิขนึ

ประชาชนในตําบลวะตะแบก  -  - 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

4 โครงการจัดทําบญีชคีรัวเรอืน เพอืจัดทําบัญชคีรัวเรอืน
แกไ้ขปัญหาความยากจน

ชมุชนและกลุม่เศรษฐกจิชมุชน   ใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1-22

30,000 300,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

5 โครงการสง่เสรมิอาชพีดอกไม ้
ประดษิฐ์

เพอืเพมิรายไดใ้หก้ับชมุชน ชมุชนและกลุม่เศรษฐกจิชมุชน   ใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1-22

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

งบประมาณและทมีา
 3.1  แผนงานการสง่เสรมิพฒันากลุม่อาชพี  และแกป้ญัหาแรงงาน

โครงการ/กจิกรรม ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัชยัภูมทิ ี 2  การพฒันาคณุภาพชวีติ

ยทุธศาสตรท์ ี 3  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี 2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 ที วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)
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ตวัชวีดั

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

6 โครงการกลุม่ทํานํายาลา้งจาน เพอืลดคา่ใชจ้า่ยเพมิรายได ้ ชมุชนและกลุม่เศรษฐกจิชมุชน   ใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1-22

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

7 โครงการสนับสนุนศนูยก์ารเรยีนรู ้ เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
โครงการสนับสนุนศนูยก์าร
เรยีนรู ้

ประชาชนทไีดรั้บผลกระทบ ภายในตําบล
วะตะแบก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

8 โครงการอบรมสง่เสรมิอาชพี
ใหก้ับผูพ้กิาร/ผูด้แูลคนพกิาร

เพมิรายไดแ้ละลดรายจา่ย
ใหแ้กผู่พ้กิารและผูด้แูลให ้
มอีาชพีทเีหมาะสมและมี
รายไดใ้นครัวเรอืน

ผูพ้กิาร ผูด้แูลทสีนใจสมัครเขา้ร่วม
โครงการ

 - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

9 โครงการสง่เสรมิการอบรมให ้
ความรูด้า้นการเกษตร

เพอืใหป้ระชาชนททํีา
การเกษตรไดม้คีวามรูใ้นการ
เพมิผลผลติทางการเกษตร
ใหม้มีลูคา่เพมิมากขนึ

เกษตรกรภายในตําบลวะตะแบก  หมูท่ ี
1-22

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

10 โครงการอบรมการผูผ้า้ จับผา้
และการจัดดอกไม ้

เพอือบรมใหค้วามรูใ้นการ
สง่เสรมิอาชพีและเพมิ
รายไดใ้หก้ับคนในชมุชน

ประชาชนทสีนในเขา้รวมการอบรมใน
ตําบลวตะตะแบก หมูท่ ี1-22

 -  - 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม

11 โครงกรสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชมุ เพอืสง่เสรมิใหว้สิาหกจิ
ชมุชนมคีวามเขม้แข็งและ
สามารถพัฒนาไปสูก่ารเป็น
ผูป้ระกอบกจิการขนาด
กลางและขนาดยอ่มตอ่ไป

เพอืสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

กองสวัสดกิาร
สังคม
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                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

งบประมาณและทมีา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ที



ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการสนับสนุนเสง่เสรมิศรษฐ

กจิพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ
เพอืโครงการสนับสนุน
เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดําริ

ชมุชนและกลุม่เศรษฐกจิชมุชน   ใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี1-22

100,000 100,000 50,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

สํานักปลัด

2 โครงการพระราชดํารปิรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพอืดําเนนิการสนับสนุน
โครงการ

 ประชาชนตําบลวะตะแบก 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

สํานักปลัด

3 โครงการปลกูป่าและหญา้แฝก
เฉลมิพระเกยีรติ

เพอืป้องกันบรเิวณทมีี
แนวโนม้ทจีะเกดิการเคลนื
ตัวของดนิเพอืสง่เสรมิให ้
ประชาชนปลกูหฯแฝก

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22  - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

สามาถป้องกันการ
พังทลายของหนา้ดนิ
 ประชาชนมสีว่นร่วม

สํานักปลัด

4 โครงการตามนโยบาลของรัฐบาล เพอืดําเนนิการสนับสนุน
โครงการ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22  -  - 400,000 400,000 400,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมทํานําหมักชวีภาพ ใหค้วามรูฝึ้กอบรมการทํา
นําหมักชวีภาพ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22  -  - 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ 

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนนตําบลมี
รายไดเ้พมิมากขนึ

สํานักปลัด

6 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือัน
เนืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สายาม
บรมราชกมุาร ี(อพ.สธ)

เพอืดําเนนิงานโครงการ
สนองพระราชดํารโิครงการ
อพ.สธ

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22  - 200,000 200,000 200,000 200,000 การดําเนนิ
ตาม

โครงการฯ

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์พันธกุรรมพชื

สํานักปลัด
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โครงการ/กจิกรรม

ก  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัชยัภูมทิ ี 2  การพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 3.2  แผนงานการสนบัสนุนโครงการตรามแนวพระราชดําร ิ"เศรษฐกจิพอเพยีง"

ข  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิจงัหวดัชยัภมูทิ ี 1  การพฒันาคนและสงัคมทมีคีณุภาพ

วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั ที

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 คา่ใชจ้่ายในการจัดงานทางพธิกีาร

ศาสนา  และวันสาํคญัตา่ง ๆ
เพอืจัดกจิกรรมสาํคญัตา่ง ๆ 
เชน่ วัมมาฆบูชา วันเขา้พรรษา 
วันลอยกระทง วันสงกรานต ์วน
วสิาขบูชาฯลฯ

การจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 กจิกรรมที
ดําเนนิงาน

ประชานไดต้ระหนักถงึ
วันสาํคญัตา่ง ๆ ทาง
ศาสนา

 กองการศกึษา

2 โครงการจัดกจิกรรมงานเจา้พ่อพญาแล เพอืสนับสนุนกจิกรรมงานเจา้
พ่อพญาแล

พนักงาน ขา้ราชการ ประชาชน ในตําบลวะ
ตะแบก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กจิกรรมที
ดําเนนิงาน

ประชาชนไดแ้สดงออก
ถงึความเคารพนับถอื
เจา้พ่อพญาแล

 กองการศกึษา

3 โครงการเฉลมิพระเกยีรต/ิงานรัฐพธิ/ี
งานวันสาํคญัของชาต ิศาสนาและพระ
มาหากษัตรยิ์

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิ
โครงการเฉลมิพระเกยีรตงิาน
รัฐพธิ ี งานราชพธิตีา่ง ๆ เพอื
แสดงออกถงึความจกงรักภกัดี
และสาํนกึในพระมหา
กรุณาธคิณุและความสามัคคี
ของปรเชาชนทกุหมู่เหลา่ตอ่
สถาบันพระมหากษัตรยิ์

จัดกจิกรรมวันสาํคญัของชาตแิลพระมหากษัตรยิ์
 จัดกจิกรรมเทดิพระเกยีรตถิวายพระพร ปรับดบั
ธงทวิ ตราสญัลกัษณ์สถาบันพระมหากษัตรยิ์

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 กจิกรรมที
ดําเนนิงาน

ประชาชนแสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดตีอ่
สถาบัน ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรยิ

กองการศกึษา

4 คา่ใชจ้่ายในกจิกรรมวันปิยะมหาราช เพอืจ่ายเป็นคา่พวงมาลา  
พานพุ่ม โตะ๊หมู่บูชา  ดอกไม ้ 
ผา้แพร อนื ๆ

การจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กจิกรรมที
ดําเนนิงาน

ประชาชนแสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดตีอ่
สถาบัน ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรย์

กองการศกึษา

5 โครงการจัดงานวันทอ้งถนิไทย เพอืเป็นการรําลกึถงึคณุความดี
ของ พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกา้เจา้อยู่หัว ร.5 ทไีด ้
กอ่ตงัทอ้งถนิไทย

การจัดกจิกรรม เชน่ปฎญิาณตนเป็นขา้ราชการ
ทดี ีร่วมกนัปลกูตน้ไม ้ทําความสะอาด ตา่ง ๆ 
ฯลฯ

 -  - 10,000 10,000 10,000 กจิกรรมที
ดําเนนิงาน

ประชาชนแสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดตีอ่
สถาบัน ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรยิ

กองการศกึษา

6 โครงการวันประเพณีวันสงกรานและ
วันผูส้งูอายุ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิ
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานตแ์ละวันผูส้งูาอยุ

ปรชาชน ผูส้งูอายุในตําบลวะตะแบก หมู่ท ี1-22  -  - 600,000 600,000 600,000 ผูส้งูอายุทเีขา้
ร่วมกจิกรรม
โครงการ

ผูส้งูอายุไดร้่วมงานสบื
สานประเพณี

กองการศกึษา

7 โครางการจัดกจิกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัด
กจิกรรมวันเด็ก

 ศพด. จํานวน 2 ศนูย  1.ศพด.อบต.วะตะแบก   
               2.ศพด.บา้นยางเกยีวแฝก

 -  - 20,000 30,000 30,000 ผูส้งูอายุทเีขา้
ร่วมกจิกรรม
โครงการ

ผูส้งูอายุไดร้่วมงานสบื
สานประเพณี

กองการศกึษา

8 อุดหนุนอําเภอโครงการจัดงานรัฐพธิี
และงานประเพณีและงานประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม

เพอือุดหนุนอําเภอโครงการ
งานรัฐพธิแีละงานประเพณี 
ทางศาสนา และวัฒนธรรม

อุดหนุนอําเภอเทพสถติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไดด้ําเนนิ
กงานตาม
โครงการ

ไดด้ําเนนิงานตาม
โครงการสาํเร็จตาม
วัตถปุระสงค์

สาํนักปลดั

9 อุดหนุนอําเภอโครงสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถนิ
ในงานกาชาดและงานปีใหม่

เพอือุดหนุนโครงการ อุดหนุนอําเภอเทพสถติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไดด้ําเนนิ
กงานตาม
โครงการ

ไดด้ําเนนิงานตาม
โครงการสาํเร็จตาม
วัตถปุระสงค์

สาํนักปลดั
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งบประมาณและทมีา
                     เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ) ที

       ข  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัชยัภูมทิ ี 7  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มแบบมส่ีวนรว่มอย่างยนัยนื

ก ยุทธศาสตรจ์งัหวดัชยัภูมทิ ี1  การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยนืยนื

 ยุทธศาสตรท์ ี 5  ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มและการพฒันาแหล่งท่องเทยีวใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานและความปลอดภยั

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

              ยทุธศาสตรท์ ี 4  การอนุรกัษแ์ละฟืนฟ ู ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถนิ

                        แผนงานท ี4.1  แผนงานดา้นการสนบัสนุนและสง่เสรมิการอนุรกัษว์ฒันธรรม  ประเพณีศลิปและวฒันธรรมและภมูปิญัาทอ้งถนิ



ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

1 โครงการบา้นสวยเมอืงสขุ เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในโครงการ
บา้นสวยเมอืงสขุ

ดําเนนิการตามโครงการ 500,000 500,000 300,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ดําเนนิการตามโครงการ สาํนักปลดั

2 โครงการปลกูตน้ไมต้ามแนวพระราช
เสาวนีย์

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิ
โครงการปลกูตน้ไมต้ามแรว
พระราชเสาวนีย์

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก                    
 หมู่ท ี1-22 ชว่ยกนัอนุรักษ์ป่าไม ้

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

มคีวามร่มรนื สาํนักปลดั

3 โครงการจัดซอืวัสดกุารเกษตร        
(จัดซอืสารเคมป้ีองกนัและกําจัด
ศตัรูพชื เมล็ดพันธพ์ชื พันธส์ตัว ์หัว
เชอื วัสดใุนการจัดทําปุ๋ ยฯลฯ

ซอืวัสดกุารเกษตร  สารเคมี
ป้องกนัและกําจัดศตัรูพชื 
เมล็ดพันธพ์ชื พันธส์ตัว ์หัวเชอื
 วัสดใุนการจัดทําปุ๋ ยฯลฯ

เพอืดําเนนิการจัดทําการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ซอืวัสดกุารเกษตร  
สารเคมป้ีองกนัและ
กําจัดศตัรูพชื เมล็ด
พันธพ์ชื พันธส์ตัว ์หัว
เชอื วัสดใุนการจัดทํา
ปุ๋ ยฯลฯ

สาํนักงานปลดั

4 โครงการปลกูป่าชมุชนเรอืงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ การ
สนับสนุนการปลกูป่าชมุชนเฉลมิพระ
เยรติ

เพอืใหค้วามรูเ้รอืงการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละดําเนนิโครงการ
สนับสนุนการปลกูป่า

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก                    
 หมู่ท ี1-22 ชว่ยกนัอนุรักษ์ป่าไม ้

 -  - 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวามรูแ้ละ
ใสใ่จเรอืงการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละป่าไม ้

 สาํนักปลดั

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ
สภาพแวดลอ้มใน อบต.และ ศพด.

เพอืใหม้สีภาพแวดลอ้มและภมูิ
ทศันท์ดีี

ทําการปรับปรุงภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มใน
สาํนักงานใหม้คีวามน่าอยู่ น่าด ูน่ามอง

 -  - 200,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

สาํนักงานมคีวามสะอาด
 เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

 สาํนักปลดั

6 โครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกยีรตเินืองในโอกาสมหามงคลเนือง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษก

เพอืดําเนนิการตามโครงการ
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตภิายในตําบลวะ
ตะแบก

 -  - 600,000 600,000 600,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

มสีวนสาธารณะในตําบล  สาํนักปลดั

7 โครงารอบรมเครอืขา่ยนักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

เพอืดํานนิการตามโครางการ เพอืสรา้งจติสาํนักในการอนุรักษ์และหวงแหน
สงิแวดลอ้มทรัพยากรทางธรรมชาติ

 -  - 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวามรูแ้ละ
ใสใ่จเรอืงการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละป่าไม ้

8 โครงการปลอ่ยพันธส์ตัวนํ์าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิในวัน
สาํคญัตา่ง ๆ ตามโครงการทเีสนอ 
และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด  เชน่โครงการในนํามปีลา ชาว
ประชามสีขุ เป็นตน้

เพอืดําเนนิการตามโครงการ ประชาชน และพนักงานขา้ราชการ ผูบ้รหิาร
ภายในตําบลวะตะแบก

 -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ 
ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ดําเนนิการตาม
โครงการตามนโยบาย
รัฐบาลและจังหวัด

 สาํนักปลดั
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ตวัชวีดั
หนว่ยงานที

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ

                     เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

วตัถปุระสงค์

    5.2 แนวทางการบรหิารจดัการและรณรงคก์ําจดัขยะมลูฝอย
งบประมาณและทมีา

                               แผนงานท ี 5.1  แผนงานการใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทยีงัยนื

 ที ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั ที

โครงการ/กจิกรรม                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์



1 โครงการจัดกจิกรรมรณรงคกํ์าจัด
ขยะมลูฝอย อบรมใหค้วามรูส้รา้ง
จติสํานกึการคัดแยกขยะชมุชน

เพอืชว่ยกันรักษาความ
สะอาดเรยีบรอ้ยในชมุชน

จัดกจิกรรมรณรงคก์ารเก็บขยะ การคัด
แยกขยะชมุชนตน้แบบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  การคัด
แยกขยะ

ประชาชนมคีวาม
เขา้ใจการการเก็บ
ขยะและการัดแยก
ขยะชมุชนตน้แบบ

สํานักปลัด

2 จัดหาสถานททีงิขยะ/จัดหาถังขยะ เพอืชว่ยกันรักษาความ
สะอาดเรยีบรอ้ยในชมุชน

จัดหาสถานททีงิขยะมลูฝอย 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชน
ไดรั้บ
ประโยชน์

มสีถานททีงิและ
กําจัดขยะ   มลูฝอย/
ถังขยะประจํา
หมูบ่า้นแบบคัดแยก

สํานักปลัด

3 โครงการจัดกจิกรรมรณรงคก์าร
เก็บขยะ/การคัดแยกขยะ/ชมุชน
ตน้แบบ ตน้ทางและคัดแยกขยะ
ตน้ทาง

เพอืชว่ยกันรักษาความ
สะอาดเรยีบรอ้ยในชมุชน

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชน
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนรูจั้กคัด
แยกขยะและทําให ้
เกดิรายไดเ้พมิมาก
ขนึ

สํานักปลัด

4 โครงการอดุหนุนกองทนุขยะรี
ไซเคลิ

ประชาชนมคีวามรูใ้นการนํา
ขยะมารไีซเคลิเพอืเพมิ
รายไดใ้หก้ับครัวเรอืน

ประชาชนในเขตตําบลวะตะแบก หมูท่ ี1-22  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชน
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนรูจั้กคัด
แยกขยะและทําให ้
เกดิรายไดเ้พมิมาก
ขนึ ลดมลพษิจากขยะ

สํานักปลัด

5 โครงการกจิกรรมบกิคลนีนงิเดย์ เพอืชว่ยกันรักษาความ
สะอาดเรยีบรอ้ยในชมุชน
และสํานักงานเพอืความ
เป็นสะอาดเรยีบรอ้ย

พนักงานร่วมมอืกันดําเนนิการ  -  - 20,000 20,000 20,000 การทํา
ความสะอาด
เรยีบรอ้ย

อาคารและหมูบ่า้น 
มคีวามสะอาด 
เรยีบรอ้ย

สํานักปลัด
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

1 โครงการพัฒนาพนืทเีพอืรองรับ
พลังงานทดแทนกังหันพัฒนา
เสน้ทางและสถานททีอ่งเทยีว

เพอืใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีว
ระดับตําบล

มนัีกทอ่งเทยีวเพมิมากขนึ เศรษฐกจิ
ภายในตําบลดขีนึ

 -  - 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

 เศรษฐกจิภายใน
ชมุชนดขีนึ การสรา้ง
งาน สรา้งรายได ้
สง่เสรมิความเป็นอยู่
ใหด้ขีนึ

กองชา่ง

    5.3  แผนงานการพฒันาสง่เสรมิการทอ่งเทยีงและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานทสีนบัสนุนการทอ่งเทยีวใหไ้ดม้าตรฐานและความปลอดภยัแกน่กัทอ่งเทยีว

 การจดัการระบบสาธารณูปโภค/ระบบผงัเมอืงรว่มกบัภาครฐัและเอกชน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



2 โครงการปรับปรุงพนืท ีปรับปรุง
ภมูทัิศนส์องขา้งทางเพอืเขา้สู่
แหลง่ทอ่งเทยีวพัฒนาและ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีวทุง่กังหันลม
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

เพอืรองรับการใหบ้รกิาร
นักทอ่งเทยีว

มนัีกทอ่งเทยีวเพมิมากขนึ เศรษฐกจิ
ภายในตําบลดขีนึ

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

 เศรษฐกจิภายใน
ชมุชนดขีนึ การสรา้ง
งาน สรา้งรายได ้
สง่เสรมิความเป็นอยู่
ใหด้ขีนึ

กองชา่ง

3 โครงการใชป้ระโยชนใ์นเขตถนน
สาธารณะเพอืปรับปรุงใหเ้ป็น
สถานททีอ่งเทยีว โครงการ
พัฒนาการทอ่งเทยีวภายในตําบล

เพอืใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีว
ระดับตําบล

มนัีกทอ่งเทยีวเพมิมากขนึ เศรษฐกจิ
ภายในตําบลดขีนึ

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

 เศรษฐกจิภายใน
ชมุชนดขีนึ การสรา้ง
งาน สรา้งรายได ้
สง่เสรมิความเป็นอยู่
ใหด้ขีนึ

สํานักปลัด

3 โครงการจัดวางระบบผังเมอืง 
ระบบสาธารณูปโภคภายในตําบล

เพอืจัดวางระบบผังเมอืง
ระบบสาธารณูปโภคทไีด ้
มาตรฐานและปลอดภัย

เพอืจัดวางระบบผังเมอืงระบบ
สาธารณูปโภคทไีดม้าตรฐานและปลอดภัย

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ระบบผังเมอืงภายใน
ตําบลวะตะแบกได ้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

กองชา่ง

4 กอ่สรา้งจดุบรกิารนักทอ่งเทยีว
และจดุชมววิประตสููอ่สีาน

เพอืจา่ยกอ่สรา้งจดุบรกิาร
นักทอ่งเทยีวและจดุชมววิ
ประตสููอ่สีาน

กอ่สรา้งจดุบรกิารนักทอ่งเทยีวและจดุชม
ววิประตสููอ่สีานตามแบบและรายละเอยีดที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มนัีกทอ่งเทยีวเพมิ
มากขนึน

กองชา่ง

5 โครงการขอรับเงนิอดุหนุนงาน
ทอ่งเทยีวดอกระเจยีวบาน

เพอือดุหนุนสว่นราชการ สง่เสรมิการทอ่งเทยีว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มนัีกทอ่งเทยีวเพมิ
มากขนึน

สํานักปลัด

6 โครงการประชาสัมพันธส์นับสนุน
การทอ่งเทยีว

เพอืประชาสัมพันธแ์ละ
สนับสนุนการทอ่งเทยีว
ใหก้ับประชาชนทราบ เชน่
เทศกาลทอ่งเทยีวดอก
กระเจยีว เป็นตน้

คา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนแหลง่ทอ่งเทยีว 
การโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ ์แหลง่
ทอ่งเทยีว

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
นักทอ่งเทยีว

ประชาชนและ
นักทอ่งเทยีวได ้
ทราบถงึขอ้มลูการ
ทอ่งเทยีว

กองการศกึษา
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 โครงการ อบต.เคลอืนท/ีสัญจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรั้บความ ทกุสว่นราชการ

- ออกใหบ้รกิารจัดเก็บภาษี สะดวกในการรับ
บรกิารดา้นตา่ง ๆ

- ออกใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ บรกิาร

- ออกใหบ้รกิารดา้นการศกึษา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

เพอืใหก้ารบรหิารงาน
ดําเนนิงานเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและมปีระสทิธผิล

ใหบ้รกิารสาธารณะกับประชาชน    ให ้
ครบถว้น ครอบคลมุ รวดเร็ว

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

 ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดีี

   6.1 แผนงานการพฒันาคุณภาพและการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน



- ออกใหบ้รกิารดา้นการประกอบ

อาชพี

- ออกใหบ้รกิารจา่ยเบยียังชพี

- ออกใหบ้รกิารฉีดพ่นยงุ

- ออกใหบ้รกิารฉีดพ่น ไขห้วัดนก

- ออกใหบ้รกิารฉีดวัคซนี

- ออกใหบ้รกิารดา้นสาธารณะอนืๆ
ฯลฯ

2 โครงการจัดทําแผนทภีาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ

เพอืใหก้ารจัดเก็บภาษี      
เป็นระบบ

จัดหาโปรแกรมแผนทภีาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

200,000 200,000 2,000,000 500,000 200,000 ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก 
รวดเร็ว

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการรับบรกิาร

กองชา่ง

3 กอ่สรา้งศนูยอ์ปพร.ประจํา อบต.
และป้อมยาม

เพอืใหม้ศีนูยอ์ปพร.ประจํา
อบต.และป้อมยาม

 รายละเอยีดตามแบบ ท ี                    
อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  -  - 400,000  - ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก 
รวดเร็ว

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการรับบรกิาร

กองชา่ง
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
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   (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

4 กอ่สรา้งบา้นพักขา้ราชการ เพอืใหบ้า้นพักมสีภาพพรอ้มใช ้
งานและมคีวามปลอดภยั

เพอืใหข้า้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
วะตะแบกไดม้บีา้นพักอาศยั

 -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขา้ราชการ
ของ อบต.วะ
ตะแบก มี
บา้นพักอาศยั

เพอืใชใ้นงานราชการ  สาํนักปลดั

5 โครงการจัดซอืโตะ๊ เกา้อ ีเตน้ เพอืดําเนนิการจัดซอืโตะ๊ เกา้อ ี
เตน้

เพอืใชใ้นงานราชการและอํานวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนในตําบล

 -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทมีา
ใชบ้รกิาร

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการรับบรกิาร

สาํนักปลดั

6 คา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑื
ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง

เพอืซอ่มแซมครุภณัฑใ์หค้ง
สภาพใขง้านไดต้ามปกกติ

ซอ่มแซมครุภณัฑ ์เชน่ซอ่มแซมถนน อาคาร
ฯลฯ ภายในตําบลใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

 -  - 500,000 400,000 300,000 ทําการ
ปรับปรุงอาคาร

อาคารสถานทมีคีวาม
สะอาดมันคง

กองชา่ง

 ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั



7 กอ่สรา้งอาคารทจีอดรถ เพอืใหป้ลอดภยัและมคีวามเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย

อาคารจอดรถ  -  - 400,000 400,000  - อาคารจอดรถ อาคารสถานทมีคีวาม
สะอาดมันคง

กองชา่ง

8 คา่บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพอืซอ่มแซมครุภณัฑใ์หค้ง
สภาพใขง้านไดต้ามปกกติ

ซอ่มแซมครุภภณัฑท์ชีาํรุดใหใ้ชง้านไดป้กต ิ
เชน่คา่ครุภณัฑส์าํนักงาน ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ฯลฯ เป็นตน้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครุภณัฑใ์ช ้
งานได ้

ครุภณัฑท์ชีาํรุดใชง้าน
ไดป้กติ

สาํนักปลดั

9 กอ่สรา้งระบบป้องกนัเชงิลาด ศพด. เพอืเป็นคา่กอ่สรา้งถนนระบบ
ป้องกนัเชงิลาด

จัดทําแนวกําแพงกนัดนิ กวา้ง 6.76 ม. ยาว 
5.00 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบรูปท ีอบต.วะ
ตะแบกกําหนดให ้

 -  - 286,000  -  - เด็กมคีวาม
ปลอดภยั

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการ
ทรุดตวัของดนิ

กองชา่ง

10 ปรับปรุงหอ้งนํา เพอืใหม้หีอ้งนําทถีกู
สขุลกัษณะและพรอ้มใชง้าน

ทําการปรับปรุงหอ้งนํา สาํนักงาน อบต.และ 
ศพด.

 -  - 100,000  -  - 100,000 หอ้งนํามคีวามสะอาด
และปลอดภยั

กองชา่ง

11 โครงการซอ่มสรา้งถนนใน ศพด. 
อบต.วะตะแบก

เพอืใหก้ารคมนาคมสะดวก ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 157 ม. หนา 0.15 ม. หรอื
มพีนืทไีม่นอ้ยกว่า 785 ตร.ม และสรา้งราง
ระบายนํา คสล. กวา้ง 0.40 ม. ยาว 28 พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก ตามรูปแบบท ีอบต.วะตะแบก 
กําหนด

 - 499,500  -  -  - 100,000 หอ้งนํามคีวามสะอาด
และปลอดภยั

กองชา่ง



 -177-

ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)
ดําเนนิการ

1 โครงการฝึกอบรมสัมนาหรอืทัศน
ศกึษาดงูานของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาฯ พนักงานสว่นตําบล 
พนักงานจา้ง ลกูเสอืชาบา้น อสม.

เพอืพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรใหม้คีณุภาพ 
ประสทิธภิาพการทํางาน

สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู ้
 ความสามารถ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บคุลากรมี
ความรู ้
ความสามารถ
เพอืพัฒนา
องคก์ร

บคุลากรมคีวามรู ้
ความสามารถเพอื
พัฒนาองคก์ร

 สํานักปลัด 

2 โครงการเพมิประสทิธภิาพและ
ศักยภาพและพัฒนาบคุลากร

เพอืนําความรูท้ไีดม้าปรับใช ้
ใหง้านมรีะบบมี
ประสทิธภิาพ ยงิขนึ

บคุลากร พนักงานสว่นตําบลและพนักงาน
จา้ง

350,000 410,000 200,000 500,000 500,000 บคุลากรมี
ความรู ้
ความสามารถ
เพอืพัฒนา
องคก์ร

บคุลากรมคีวามรู ้
ความสามารถเพอื
พัฒนาองคก์ร

ทกุสว่นราชการ

3 โครงการตรวจสขุภาพประจําปี เพอืทําการตรวจสขุภาพ
ใหก้ับพนักงานสว่นตําบล

พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้ง  -  - 20,000 20,000 20,000  จํานวน
ผูเ้ขา้ร่วม
การเขา้รับ
การตรวจ
สขุภาพ
ประจําปี

บคุลากรในองคก์ร
ไดรั้บการตรวจ
สขุภาพเบอืงตน้

ทกุสว่นราชการ

5 โครงการอบรมจรยิธรรม คณุธรรม เพอืทําการอบรมให ้
พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้ง
ไดม้คีณุธรรมประจําใจใน
การปฏบัิตหินา้ทรีาชการ

พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้ง สมาชกิ ผู ้
บรกิาร อบต.วะตะแบก

 -  - 100,000 100,000 100,000  จํานวน
ผูเ้ขา้ร่วมก
กจิกรรม

บคุลากรในองคก์ร
ไดรั้บการอบรมใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรม
ในการปฏบัิตริาชการ

กองการศกึษา

6 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพอืพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรใหม้คีณุภาพ 
ประสทิธภิาพการทํางาน 
เพมิทักษระ ความรู ้
ความสามารถ

สนับสนุนการเดนิทางอบรมพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บคุลากรมี
ความรู ้
ความสามารถ
เพอืพัฒนา
องคก์ร

บคุลากรในองคก์ร
ไดรั้บการอบรมใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรม
ในการปฏบัิตริาชการ

ทกุสว่นราชการ

งบประมาณและทมีา
ผลลพัธท์คีาดวา่

จะไดร้บั

    6.2   แผนงานการพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถ

 ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย             (ผลผลติ
ของโครงการ)
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ตวัชวีดั หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
   (บาท)

 (KPI)

ดําเนนิการ
1 จัดตังศนูยข์อ้มลูขา่วสาร เพอืใหก้ารสนับสนุนขอ้มลู

ขา่วสารของตําบลให ้
หน่วยงานราชการ  
ประชาชนทมีาตดิตอ่ขอ
ขอ้มลูขา่วสาร

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร อบต. 1 แหง่ 30,000 30,000 30,000 30,000 หน่วยงาน
ราชการ 
เอกชน
ประชาชน 
ไดร้ับขอ้มูล
ขา่วสารจาก 
อบต.

หน่วยงานราชการ 
เอกชนประชาชน 
ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร
จาก อบต.

สํานักงานปลัด

2 อดุหนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสารระดับ
อําเภอ

เพอืสนับสนุนหน่วยงานที
ปฏบัิตกิจิการอันเป็น
สาธารณประโยชน์

อดุหนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสารระดับอําเภอ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อําเภอ
ไดรั้บการ
สนับสนุน
ศนูยข์อ้มลู
ขา่สาร

หน่วยงานราชการ 
เอกชนประชาชน 
ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร
จาก อบต.

สํานักงานปลัด

3 ตดิตังสอืประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสาร

เพอืใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและ
สอืททัีนสมัย

จัดซอือปุกรณ์สอืประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารในดา้นตา่งๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงาน
ราชการ 
เอกชน
ประชาชน 
ไดรั้บขอ้มลู
ขา่วสารจาก
 อบต.

อําเภอไดรั้บการ
สนับสนุนศนูยข์อ้มลู
ขา่สาร

สํานักงานปลัด

4 โครงการตดิตังกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) ในตําบลวะตะแบกและ
สํานักงาน อบต.วะตะแบก ศพด. 
ทัง 2 ศนูย์

เพอืใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและ
สอืททัีนสมัยและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

ตดิตังกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในตําบลวะ
ตะแบก ศพด.ทังสองศนูยแ์ละภายใน
สํานักงาน

 - 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนและ
เยาวชนมคีวามรู ้
เพมิขนึ

สํานักงานปลัด

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต ์อบต.วะตะแบก

เพอืใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและ
สอืททัีนสมัยและมกีาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวปไซต ์อบต.วะตะแบก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บ
ประโยชน์

มกีารเผยแพร่
ขา่วสารของ
หน่วยงานราชการที
โปร่งใสตรวจสอบได ้

สํานักงานปลัด

6 โคงการเกยีวกับระบบ
เทคโนโลโลย ีสารสนเทศใน
สํานักงานและภายในตําบลวะ
ตะแบก ศพด. เชน่คา่ตตัิงระบบ
อนิเตอร์

เพอืใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและ
สอืททัีนสมัยและมกีาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สํานักงาน อบต.วะตะแบก ศพด.ทังสอง
ศนูย ์และภายในตําบล

 -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
รอ้ยละ 80 

ไดรั้บ
ประโยชน์

มกีารเผยแพร่
ขา่วสารของ
หน่วยงานราชการที
โปร่งใสตรวจสอบได ้

สํานักงานปลัด

 - 136 -

งบประมาณและทมีา

ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั

    6.3   แผนงานการมขีอ้มูลขา่วสารททีนัสมยัและสามารถตรวจสอบได้

 ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)



ตวัชวีดั ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

267 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี1 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 528 ตร.ม. พรอ้ม
ป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 276,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

268 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี1 ซอยบา้นอาจารยป์ระไพร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรังกวาง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 736 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบ  อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 249,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

269 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี2 ซอย 
อบต.หลํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 75 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม

 -  - 155,900  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

270 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี2 เชอืม
บา้นวะตะแบก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

4.00 ม. ยาว 50 ม.หนา 0.15 ม. หรอืมี
พนืทไีมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม.ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ีพรอ้มป้ายโครงการ 
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

  - 103,400  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

271 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี3 บา้นยางเกยีวแฝก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,665 ม. และลงหนิ
คลกุบางตอน กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,665 ม.
 คดิเป็นปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 190 
ลบ. ม.บดอัดปรับเกรดเรยีบรอ้ย ตามแบบ
ท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 248,400  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

272 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
 หมูท่ ี4 บา้นหว้ยฝรัง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรังกวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 736 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบ  อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 249,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

273 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี5 บา้นโคกไค-ซับเจรญิ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,665 ม. และลงหนิ
คลกุบางตอน กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,665 ม.
 คดิเป็นปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 190 
ลบ. ม.บดอัดปรับเกรดเรยีบรอ้ย ตามแบบ
ท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 248,400  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

274 กอ่สรา้งถนนคสล.หมูท่ ี6           
 ซอยเขา้นัฐถาววิ รสีอรท์

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5.00 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 815 ตร.ม. ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพนืทปีรับเกลยี
ตกแตง่บดอัดเรยีบรอ้ยพรอ้มป้ายโครงการ
 ตามแบบ อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 436,800  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

275 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร  
  หมูท่ ี6 บา้นซับหมี

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรังกวาง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 736 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบ  อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 249,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

276 ตดิตังระบบโซลา่เซลภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ ี7

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก เทฐานรากพรอ้มตดิตังเสาเหล็กกัลวาไนซ์
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2.5 นวิพรอ้มตดิตังแผง
โซลา่เซลสข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 100 วัตดิ
และตดิตังไฟ จํานวน 16 ตน้

 -  - 320,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

277 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษต 
หมูท่ ี8 บา้นชอ่งสําราญ สายบา้น
ชอ่งสําราญ-ซับไทร

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรังกวาง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 736 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบ  อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 249,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

278 วางทอ่ระบายนําบา้นซับสมบรูณ์ 
ม.9

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

คสล.มอก ชนั 3 ขนาด 0.80X1.00 จํานวน
 2 แถว ๆ ละ 12 ทอ่น รวม 2 จดุ ยาแนว
ประสานทอ่ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย
พรอ้มสรา้งกําแพงปากบอ่ จํานวน 2 จดุ 
พรอ้มป้ายดครงการตามแบบ ทอีบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 186,800  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

279 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี10 
ทางเขา้หมูบ่า้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 500 ตร.ม ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยี
ตกแตง่บดอัดเรบีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการตามแบบ ทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 268,200  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

280 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทเีกษตร หมูท่ี
 11 สายอา่งดงลาน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.. ม. ยาว 3,000 ม. คดิเป็นพนืที
ไมน่อ้ยกวา่ 12,000 ตร.ม พรอ้มป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกหนด

171,700  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดร้ับประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

281 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี11 เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 156 ตร.ม ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยี
ตกแตง่บดอัดเรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 78,300  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

   -138-

ตวัชวีดั ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ)

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



282 กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ ี12 ซอย
เขา้สระหลวง

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 49 ม. หนา 0.15 หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 196 ตร.ม. ไหลง่ทาง
ลงลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยีตกแตง่
บดอัดเรบีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้ายโครงการ
ตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 100,300  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

283 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทเีการเกษตร
 หมูท่ ี12 ซอยเขา้ไร่นางนอ้ย      
  คําผาไผ

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. และลงดนิ
ลกูรังเป็นบางตอน พรอ้มป้ายโครงการ  
ตามแบบ  อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 150,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

284 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นป่าขา้ว 
หมูท่ ี13 ซอยอา่งเก็บนํา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก ขนาด 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม และวางทอ่ 
คสล. มอก.ชนั 3 ขนาด 0.40X1.00 ม. 
จํานวน 1 จดุ รวม 5 ทอ่น และสรา้ง
กําแพงปากบอ่ 2 ดา้น ไหลท่างลงลกูรับ
ปรับเกลยีตกแตง่บดอัด พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการตามแบบ ท ีอบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 126,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

285 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นป่าขา้ว 
หมูท่ ี13 ซอยหลังวัด

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยีตกแตง่บด
อัดเรยีบรอ้ย  พรอ้มตดิตังป้ายโครงการ
ตามแบบทอีบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 124,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

286 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเขาก ีหมูท่ี
 14 จากป่าสักคุม้บน-เขา้กังหันลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 240 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพนืทปีรับเกลยีตกแตง่
เรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 103,400  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

287 กอ่สรา้งถนน คสล. หหหมูท่ ี14 
ซอยเขา้ไร่นายบญุช-ูนางฝ้าย

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 หรอื
มพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพนืทปีรับเกลยีตกแตง่บดอัด
เรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้ายโครงการตาม
แบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 158,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง
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288 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี15 บา้นซับไทร สายซับ
ไทร-บงึปรอื

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.50 ม. ยาว 1,500 ม. และลงหนิ
คลกุเป็นยางตอน ตลอดระยะทาง 1,500 
ม. คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 176 ลบ. ม.
 บดอัดปรับเกรด พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 249,200  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

289 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี16 สายหว้ยเกต-ุยางเกยีว
แฝก

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 5.00 ม. ยาว 1,990 ม. และลงหนิ
คลกุบางตอน ตลอดระยะทาง 1,990 ม. 
คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 110 ลบ.ม. พร ้
มบดอัดปรับเกรดเรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตัง
ป้ายโครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบก

 -  - 248,400  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

290 ปรับปรุงพนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี17 สายซับถาวร-หนองผักบุง้

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก ขนาด 4.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลงหนิคลกุ
เป็นบางตอน ตลอดระยะทาง 1,000 ม. คดิ
เป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 210 ลบ. ม. บอด
อัดปรับเกรดเรยีบรอ้ย และลงทอ่ จํานวน 6
 ทอ่น พรอ้มตดิตังป้ายโครงการตามแบบที
 อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 247,900  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

291 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี19 สายไร่กฤษฎา พูนพะเนา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

คสล.มอก ชนั 3 ขนาด 0.80X1.00 จํานวน
 2 แถว ๆ ละ 12 ทอ่น รวม 2 จดุ ยาแนว
ประสานทอ่ปรับเกลยีตกแตง่เรยีบรอ้ย
พรอ้มสรา้งกําแพงปากบอ่ จํานวน 2 จดุ 
พรอ้มป้ายดครงการตามแบบ ทอีบต.วะ
ตะแบกกําหนด

 -  - 247,900  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

292 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเก๖ร 
หมูท่ ี19 สายซับเจรญิ-วังอแีหลม

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด  5.00 ม. ยาว 3,500 ม. ตัดดนิถาม
ดนิปรมิาณ 1,800 ลบ. ม. ลงหนิคลกุเป็น
บางตอน ตลอดระยะทาง 3,500 ม. คดิ
เป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 308 ลบ. ม. บด
อัดปรับเกรดเรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการตามแบบท ีอบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 498,700  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

293 ปรับปรุงถนนเขา้พนืทกีารเกษตร 
หมูท่ ี19 บา้นซับเจรญิ ซอยศาล
เจา้ปู่  ซอยบา้นทางนางงาม ซอย
ลงุลว้น

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. และลงดนิ
ลกูรังกวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,840 ม. คดิ
ปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 736 ลบ.ม พรอ้มป้าย
โครงการ  ตามแบบ  อบต.วะตะแบก
กําหนด

 -  - 249,600  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

   -140-

ตวัชวีดั ผลลพัธท์คีาดวา่
จะไดร้บั หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564    
  (บาท)

    2565   
  (บาท)

 (KPI)
ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์                      เป้าหมาย                      

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



294 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นป่าขนุน 
หมูท่ ี20 ซอยวัดป่าขนุน

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 119 ม. หนา 0.15 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 476 ตร.ม ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยี
ตกแตง่บดอัดเรยีบรอ้ย พรอ้มตดิตังป้าย
โครงการ อบต.กําหนด

 -  - 250,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

295 กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นยางเกยีว
แฝกพัฒนา หมูท่ ี21

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก
ในการคมนาคม

ขนาด 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.50 ม. 
ทําการขดุขนดนิคันทางเดมิผวิจราจรกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.50 ม. และ
ทําการลงลกูรังผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.  
ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. บดอัดตกแตง่ให ้
เรยีบรอ้ย พรอ้มวางทอ่ระบายนํา คสล. 
มอก.ชนั 3 ขนาด 0.60X1.00 , จํานวน 6 
ทอ่น ยาวแนวประสานทอ่ปรับเกลยีตกแตง่
เรยีบรอ้ย ตดิตง้ป้ายโครงการตามแบบท ี
อบต.วะตะแบกกําหนด

 -  - 299,200  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

296 กอ่สรา้งถนน คสล.บา้นเทพพนม 
หมูท่ ี22 ชว่งลงเขา

เพอืประชาชนมคีวามสะดวก ขนาด 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. 
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม ไหล่
ทางลงลกูรังตามสภาพพนืท ีปรับเกลยี
ตกแตง่บดอัดเรยีบรอ้ย และทําการปรับ
เกลยีและบดอัดคันทางเดมิ กวา้ง 4.00 ม.
 ยา 1,000 ม. และลงดนิลกูรังเป็นบางตอน
 คดิเป็นปรมิาตรไมน่อ้ยกวา่ 160 ลบ.ม. 
พรอ้มตดิตังป้ายโครงการตามแบบทอีบต.
วะตะแบกกําหนด

 -  - 251,200  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง





























































































































































































จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน

1.1  แผนงานกอ่สรา้ง ปรับปรงุ 
 ซอ่มแซม  บํารงุรักษาถนน  

สะพาน  ทอ่ระบายนํา

         78 ########        72 #######       148 #######          78 #######        58 ########         404 ########

1.2  แผนงานกอ่สรา้งอา่งเก็บ
นํา  ฝายนําลน้  ขดุลอกลําหว้ย
  หนอง  คลอง  บงึ  สระฯลฯ

           4   865,000        11 #######         10 #######            2  400,000          2    400,000           29 ########

1.3  แผนงานกอ่สรา้ง  ขยาย
เขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ 

ประปา บอ่ บาดาล

           2 ########        13 #######         80 #######          78 #######        78 #########         246 ########

1.4  แผนงานกอ่สรา้งอาคาร
เอนกประสงค ์ตดิตงัและ
ซอ่มแซมเสยีงตามสาย

           4   684,000   -   -           5  150,000            3  900,000          1    100,000           13 ########

รวม          88 ########        96 #######       243 #######        161 #######      139 ########         692 ##########

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

รวม 5  ปี

ยทุธศาสตร์

 ปี 2563

                                                                -80-

ปี 2565

 แบบ ผ. 01

 ปี 2561 ปี 2564

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

 ปี 2562

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก



จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

2) ยทุธศาสตรด์า้นการ
พฒันาสงัคมและคณุภาพ
ชวีติ
2.1  แผนงานการพัฒนาและ
สง่เสรมิดา้นการศกึษา

          4 #######         8 ######       20 #######         17 #######       17 #######       66 ########

2.2  แผนงานการพัฒนา
สง่เสรมิดา้นสขุภาพและอนามยั

          9 #######       12 ######       19 #######         19 #######       19 #######       78 ########

2.3  แผนงานการพัฒนาและ
สง่เสรมิดา้นสวัสดกิารชมุชน 
สงัคมและการรักษาความสบย
การสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชน การสง่เสรมิให ้
ประชาชนมสีว่นรว่มในการ

          8 #######         9 ######       15 #######         15 #######       15 #######       62 ########

2.4  แผนงานการพัฒนาและ
สง่เสรมิดา้นกฬีาและ
นันทนาการ การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ การเฝ้า

        10 #######       14 ######       17 #######         19 #######       19 #######       79 ########

2.5  แผนงานการจัดทํา
โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
 ผูย้ากจน ผูด้อ้ยโอกาส และ
ผูป่้วยเอดส์

        11 ########       12 ########       13 ########         15 #######       15 #######       66 ########

 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563

ยทุธศาสตร์

 ปี 2561 รวม 5  ปี

 -81-

ปี 2565

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)
บญัชสีรปุโครงการพฒันา

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก



รวม         42 ########       55 ########       84 ########         85 #######       85 #######     351 ########

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

3)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิตามหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
3.1  แผนงานการสง่เสรมิ  
พัฒนากลุม่อาชพี  และ
แกปั้ญหาแรงงาน

          6 #######         7 ######         9 #######         10 ######       10  460,000       42 ######

3.2  แผนงานการสนับสนุน
โครงการตามแนวพระราชดําร ิ 
"เศรษฐกจิพอเพยีง"

          2 #######         4 ######         6 #######           6 ######         6  980,000       24 ######

รวม           8 #######       11 ######       15 #######         16 #######       16 #######       66 ######

รวม 5  ปี ปี 2562  ปี 2563 ปี 2565

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2564

ยทุธศาสตร์

 -82-

 ปี 2561

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก



จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

4)  ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์
และฟืนฟู  ศาสนา  ประเพณี 
 วฒันธรรมและภมูปิญัญา
4.1  แผนงานการสนับสนุน
และสง่เสรมิการอนุรักษ์  
วัฒนธรรม  ประเพณีและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ

          6 #######         6 ######         9 #######           9 #######         9 #######       39 ######

รวม           6 #######         6 ######         9 #######           9 #######         9 #######       39 ######

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

ปี 2565 รวม 5  ปี

ยทุธศาสตร์

 -83-

ปี 2564 ปี 2562  ปี 2563

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

 ปี 2561

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก



จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

5)  ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม การพฒันา
แหลง่ทอ่งเทยีวใหม้ี
5.1  แผนงานการใหป้ระชาชน
มสีว่นรว่มในการดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มทยีงัยนื  การฟืนฟู
และปรับปรงุสงิแวดลอ้ม  

          2 #######         2 ######         8 #######           8 #######         8 #######       28 ######

5.2  แผนงานการบรหิารจัดการ
และรณรงคก์ารกําจัดขยะ

          3 #######         3 ######         5 #######           5 #######         5 #######       21 ######

5.3  แผนงานการพัฒนา
สง่เสรมิการทอ่งเทยีวและ
ปรับปรงุโครงสรา้งพนืฐานที
สนับสนุนการทอ่งเทยีวใหไ้ด ้
มาตรฐานและปลอดภยั การ
จัดการระบบสาธารณูปโภค 

          2   60,000         3 ######         7 #######           7 #######         7 #######       26 ######

ยทุธศาสตร์

 ปี 2561 ปี 2564 ปร 2563 ปี 2562

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

 -84-

ปี 2565 รวม 5  ปี

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก



รวม           7 #######         8 ######       20 #######         20 #######       20 #######       75 ########

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประมา
ณ   (บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ (บาท)

จาํนวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ   

(บาท)

จาํนวน  
 

โครงการ

งบประม
าณ      
(บาท)

จาํนวน
โครงก
าร

งบประมา
ณ(บาท)

จํานวน
โครงกา
ร

งบประมา
ณ(บาท)

6)  ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทดี ี
6.1  แผนงานการพัฒนา
คณุภาพและการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน

          3 #######         4 ######         9 #######           8 #######         6 #######       29 ########

6.2  แผนงานการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลใหม้คีวามรู ้

          3 #######         3 ######         5 #######           5 #######         5 #######       21 ######

6.3  แผนงานขอ้มลูขา่วสารา
ททีันสมยัและสามารถ
ตรวจสอบได ้

          4 #######         5 ######         5 #######           6 ######         6  960,000       26 ######

รวม         10 #######       12 #######       19 #######         19 #######       17 #######       76 ########

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก

รวม 5  ปี

ยทุธศาสตร์

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

 ปี 2563

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
 -85-

แผนพัฒนาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก













31 27 58
17 20 37
35 26 61
18 22 40

101 95 196



 -       -      -10-

ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท ี 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลติ  การจดัการสนิคา้และบรกิาร  สรา้งมลูคา่เพมิอยา่งมปีระสทิธภิาพและยงัยนื
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัชยัภมูทิ ี 6  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืรองรบัการเป็นศนูยก์ลางทาง

1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน

ตวัชวีดั  ผลทคีาด
วา่จะไดร้บั  หน่วยงาน

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563        
 (บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (kpI)

ทดํีาเนนิการ
1 กอ่สรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ ่  

  หมูท่ ี22
เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่
 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํา

3,580,800  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

2 กอ่สรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ ่  
  หมูท่ ี12

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่
 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํา

3,580,800  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

3 กอ่สรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ ่  
 หมูท่ ี11

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่
 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํา

3,580,800  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

4 กอ่สรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ ่  
 หมูท่ ี8

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่
 ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํา

3,580,800  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

5 โครงการขดุขยายสระประปาหมูบ่า้น
ยางเกยีวแฝกพัฒนา หมูท่ ี21

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค เกษตรกรรมใน
พนืทแีกไ้ขปัญหาภัยแลง้

โดยขดุขยายเพมิปริ
มาตรการกักเก็บ ความ
กวา้ง 55 ม. ยาว 82 ม. ลกึ
 3.00 ม. ลาดเอยีง 1:1 
หรอืมปีรมิาตรดนิขดุไม่
นอ้ยกวา่ 12,400 ลบ.ม.
พรอ้มแตง่คันคใูห ้
เรยีบรอ้ยตามแบบและขน
ยา้ยดนิทงิ

 - 499,000  -  -  -

ประชากร
ไดรั้บ

ประโยชน ์
183 ครัวเรอืน
 ประชากร 

635 คน

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

                            รายละเอยีดโครงการพฒันา
                           แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

                          องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภมู ิ

วตัถุประสงค์

การตลาดและการเชอืมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน

            1.3   แผนงานกอ่สรา้งขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บอ่บาดาล

ที โครงการ/กจิกรรม

                                                - 11-

งบประมาณและทมีา

     เป้าหมาย    
(ผลผลติของโครงการ)



ตวัชวีดั  ผลทคีาด
วา่จะไดร้บั  หน่วยงาน

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563        
 (บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (kpI)
ทดํีาเนนิการ

6 กอ่สรา้งประปาผวิดนิขนาดใหญ่         
 หมูท่ ี 4

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํา

3,580,800  -  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

7 กอ่สรา้งประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี9

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํา

 - 3,617,000  -  -  - รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

8 กอ่สรา้งประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี 10

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํา

 -  - 3,617,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

9 กอ่สรา้งประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี 17

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค

ประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํา

 -  - 3,617,000  -  - รอ้ยละ 80 
ของ
ประชาชนที
ไดรั้บ
ประโยชน์

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

10 โครงการขดุลอกอา่งเก็บนํา             
 บา้นชอ่งสําราญ หมูท่ ี8

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค เกษตรกรรมใน
พนืทแีกไ้ขปัญหาภัยแลง้

ขดุลอกใหมก่วา้ง 165 ม. 
ยาว 200 ม. ลกึ 6.00 ม. 
ลาดเอยีง 1:1 หรอื
ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่
 103,700 ลบ.ม.

 - 4,299,000  -  -  -
ประชากร
ไดรั้บ
ประโยชน ์
190 ครัวเรอืน
 ประชากร 
464 คน

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

11 โครงการขดุลอกพรอ้มขยายสระ
ประปาหมูบ่า้นซับไทร หมูท่ ี15

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค เกษตรกรรมใน
พนืทแีกไ้ขปัญหาภัยแลง้

ขดุลอกใหมก่วา้ง 165 ม. 
ยาว 200 ม. ลกึ 6.00 ม. 
ลาดเอยีง 1:1 หรอื
ปรมิาตรดนิขดุไมน่อ้ยกวา่
 103,700 ลบ.ม.

 - 4,230,000  -  -  -
ประชากร
ไดรั้บ
ประโยชน ์
193 ครัวเรอืน
 ประชากร 
587 คน

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

12 โครงการคลองบา้นหนองกระโจม-
บา้นซับเจรญิ  หมูท่ ี16

เพอืแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนนําอปุโภค
บรโิภค เกษตรกรรมใน
พนืทแีกไ้ขปัญหาภัยแลง้

ขดุลอกใหมก่วา้ง 16 ม. 
ยาว 2,800 ม. ลกึ 3.00 ม. 
 หรอืปรมิาตรดนิขดุไม่
นอ้ยกวา่ 56,700 ลบ.ม.

 - 2,087,000  -  -  -
ประชากร
ไดรั้บ
ประโยชน ์
148 ครัวเรอืน
 ประชากร 
490 คน

ประชาชนมี
นําใชในการ

อปุโภคบรโิภค

กองชา่ง

  -12-

2.  ยุทธศาสตรท์ ี2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน  สงัคม  คณุภาพชวีติ

     เป้าหมาย     
(ผลผลติของโครงการ)วตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณและทมีา

ที



2.1 แผนงานการพฒันาและสง่เสรมิดา้นการศกึษา
ตวัชวีดั  ผลทคีาด

วา่จะไดร้บั  หน่วยงาน

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (kpI)

ทดํีาเนนิการ
1 สนับสนุนโครงการอาหารเสรมิ

(นม)
เพอืใหเ้ด็กนักเรยีน
ไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เพยีงพอ

สนับสนุนอาหารเสรมิ 
(นม) สําหรับ             
  ศพด.อบต.วะตะแบก

287,430 287,430 287,430 300,000 300,000 เด็ก
นักเรยีนมี
อาหาร

เสรมินมที
เพยีงพอ

เด็ก
นักเรยีนมี
อาหาร

เสรมินมที
เพยีงพอ

กอง
การศกึษา

2 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพอืใหเ้ด็กนักเรยีน
ไดรั้บสารอาหารอยา่ง
เพยีงพอ

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับ  
ศพด.วะตะแบก

735,000 553,700 735,000 735,000 735,000 เด็กนักเรยีน
ไดร้ับ
สารอาหาร
ครบ

เด็กนักเรยีน
ไดร้ับ
สารอาหาร
ครบ

กอง
การศกึษา

3 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารการศกึษา
   (คา่จัดการเรยีนการสอน)

เพอืเป็นคา่จัดการ
เรยีนการสอนตาม
จํานวนเด็ก

เด็กนักเรยีน ศพด. 255,000 192,100 255,000 255,000 255,000 รอ้ยละ 100
 ของผูเ้รยีน

รอ้ยละ 100
 ของผูเ้รยีน

กอง
การศกึษา

4 คา่เครอืงแบบ นักเรยีน ศพด. เพอืจา่ยเป็นคา่
เครอืงแบบนักเรยีน 
ศพด.วะตะแบก

เด็กนักเรยีน ศพด. 30,000 33,900 33,900 40,000 40,000 รอ้ยละ 100
 ของผูเ้รยีน

รอ้ยละ 100
 ของผูเ้รยีน

กอง
การศกึษา

5 คา่อาหารกลางวัน เพอือดุหนุนใหก้บั
โรงเรยีน สพฐ.

เด็กนักเรยีนโรงเรยีน 
สพฐ.ในเพนืทตํีาบวะ
ตะแบก

4,000,000 3,666,000 3,528,000 4,000,000 4,000,000 เด็กนักเรยีน
ไดร้ับ
สารอาหาร
ครบ

เด็กนักเรยีน
ไดร้ับ
สารอาหาร
ครบ

กอง
การศกึษา

 -13  -

ตวัชวีดั  ผลทคีาด
วา่จะไดร้บั  หน่วยงาน

   2561          
  (บาท)

    2562      
   (บาท)

   2563       
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

(Kpi)
ทดํีาเนนิการ

งบประมาณและทมีา

 ที วตัถุประสงค์
     เป้าหมาย     

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทมีา

 ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์      เป้าหมาย     
(ผลผลติของโครงการ)

โครงการ/กจิกรรม



6 คา่อปุกรณ์การเรยีน เพอืใหเ้ด็กมอีปุกรณ์การ
เรยีนการสอนทเีพยีงพอ

เด็กนักเรยีนโรงเรยีน 
สพฐ.ในเพนืทตํีาบวะ
ตะแบก

30,000 22,600 22,600 30,000 30,000 เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ 
เพยีงพอ

เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ 
เพยีงพอ

กองการศกึษา

7 สนับสนุนคา่หนังเสอืเรยีน เด็กนักเรยีน ศพด.มี
หนังสอืเรยีนครบ

เด็กนักเรยีน ศพด.         
     วะตะแบก

30,000 22,600 22,600 30,000 30,000 เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ
เรยีนเพยีงพอ

เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ
เรยีนเพยีงพอ

กองการศกึษา

8 คา่พัฒนาผูเ้รยีน เพอืจา่ยเป็นคา่กจิกรรม
ใน ศพด.

เด็กนักเรยีน ศพด.วะ
ตะแบก

50,000 48,590 48,590 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ
เรยีนเพยีงพอ

เด็กนักเรยีนมี
อปุกรณ์การ
เรยีนเพยีงพอ

กองการศกึษา

9 สนับสนุนโครงการอาหารเสรมิ (นม) เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดรั้บ
สารอาหารอยา่งเพยีงพอ

สนับสนุนอาหารเสรมิ 
(นม) สําหรับโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบล
วะตะแบก

1,969,853 1,969,853 1,969,853 1,969,853 1,969,853 เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสรมิ

นมทเีพยีงพอ

เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสรมิ

นมทเีพยีงพอ

กองการศกึษา

10 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนไดรั้บ
สารอาหารอยา่งเพยีงพอ

สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรยีนในสังกัด 
สพฐ.ในเขตตําบลวะ
ตะแบก

1,969,853 1,969,853 1,969,853 1,969,853 1,969,853 เด็กนักเรยีน
ไดรั้บ
สารอาหารครบ

เด็กนักเรยีน
ไดรั้บ
สารอาหารครบ

กองการศกึษา

11 โครงการเงนิอดุหนุนโรงเรยีนพนืท ี
อบต.วะตะแบก ในการยกระดับ
คณุภาพการศกึษา

อดุหนุนโรงเรยีนในพนืที
 อบต.วตะแบก

โรงเรยีนในตําบลวะตะแบก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนมี
โอกาส

ทางการศกึษา

เด็กนักเรยีนมี
โอกาส

ทางการศกึษา

กองการศกึษา

12 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารการศกึษา                      (คา่
จัดการเรยีนการสอน)

เพอืเป็นคา่จัดการเรยีน
การสอนตามจํานวนเด็ก

เด็กนักเรยีน ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีน

รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีน

กองการศกึษา

13 โครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษาดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพอืพัฒนาการศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ  - 30,700 30,700 30,700 30,700 รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีน

รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีน

กองการศกึษา

 - 1 -

                                                   รายละเอยีดโครงการพฒันา 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวะตะแบก  อําเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภมู ิ
 ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท ี 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลติ  การจดัการสนิคา้และบรกิาร  สรา้งมลูคา่เพมิอยา่งมปีระสทิธภิาพและยงัยนื

แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02/1



 ตวัชวีดั  ผลทคีาด
วา่จะไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (Kpi)

1 กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ ี2 บา้นหว้ย
เกตถุงึ 5 บา้นโคกไค

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,500 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ไหลท่างตาม
สภาพพนืที

  -   -     10,000,000     10,000,000        10,000,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 
หมูท่ ี1 ถงึหมูท่ ี22

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ระยะทาง 3 กโิลเมตร

 -  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 
เชอืมหมูบ่า้น หมูท่ ี14 ถงึหมูท่ ี16

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ระยะทาง 3 กโิลเมตร

  2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บา้นหว้ยเกต-ุโคกไค

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ระยะทาง 3 กโิลเมตร

 -  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

5 โครงการถนนลาดยาง หมูท่ ี5 บา้น
โคกไค

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ระยะทาง 3 กโิลเมตร

 -  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 -  2 -

 ตวัชวีดั ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (KPI)

6 กอ่สรา้งถนน คสล. จากแยก 205 -
หมูท่ ี15 บา้นซับไทร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,160 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ไหลท่างตาม
สภาพพนืที

  -   -  9,000,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 9,000,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 9,000,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

             เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
     1.1  แผนงานการกอ่สรา้งและปรบัปรุง  ซอ่มแซม  บํารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทอ่ระบายนํา

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัชยัภมูทิ ี 6 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืรองรบัการเป็นศนูยก์ลาง
ทางการตลาดและการเชอืมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซยีน

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ



7 โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ 
เชอืมหมูบ่า้น หมูท่ ี4 ถงึหมูท่ ี11

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ระยะทาง 3 กโิลเมตร

 -  - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

8 ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลาดยาง หมูท่ี
 15 บา้นซับไทร ถงึบงึปรอื

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 6,000 เมตร   -   -  29,700,000   
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 29,700,000   
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 29,700,000  
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

9 ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลตกิสค์อนกรตี 
หมูท่ ี2 บา้นหว้ยเกต ุถงึ หมูท่ ี3 บา้น
ยางเกยีวแฝก

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,990 ม. กวา้ง 
5 ม. หนา 20 ซม.

  -   -  6,978,930     
   (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 6,978,930     
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 6,978,930     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

10 ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลาดยาง แยก 
ทางหลวง 205 ถงึบา้นป่าขา้ว

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,060 เมตร   -   -  3,148,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,148,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,148,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

11 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุ หมูท่ ี6 บา้นซับหม ีถงึหมูท่ ี5 
บา้นโคกไค

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 3,419 เมตร   -   -  3,077,100     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,077,100     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,077,100    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

12 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุ หมูท่ ี2 บา้นหว้ยเกตถุงึฝายตา
เซยีม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 760 เมตร   -   -  684,000        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 684,000        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 684,000        
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

13 ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิคลกุ หมูท่ ี
6 บา้นซับหมโีคไคนอ้ยไปวัดซับหมี

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,139เมตร   -   -  683,400        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 683,400        
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 683,400        
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 3 - 

 ตวัชวีดั ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

  (KPI)

14 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุ สามแยกโคกไคนอ้ยถงึทุง่กังหัน
ลมถงึฝายตาเซยีงถงึหว้ยเกตุ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 3,892 เมตร   -   -  3,502,800     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,502,800     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,502,800     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา  หน่วยงานที
ดาํเนินการ



15 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุแยกนําดมืดวิสถ์งึทุง่กังหันลม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,600 เมตร   -   -  1,560,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,560,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,560,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

16 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุโคกไคนอ้ยถงึบา้นซับถาวรถงึ
บา้นหนองผักบุง้

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 3,530 เมตร   -   -  2,118,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,118,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,118,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

17 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนน
คอนกรตีแยก ทล. 205ถงึบา้นหว้ยเกตุ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,000 เมตร   -   -  5,220,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 5,220,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 5,220,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

18 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นซับหมถีงึฝายตาเซยีงเชอืมบา้น
หว้ยเกตถุงึบา้นยางเกยีวแฝก

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,100 เมตร   -   -  1,890,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,890,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,890,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

19 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
แยก ทล.205 ถงึบา้นซับถาวรถงึบา้น
ป่าขา้ว

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 5,400 เมตร   -   -  4,050,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,050,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,050,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

20 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นมอสามชนัถงึป่าขา้ว (ทา้ยบา้นมอ
สามชนั)

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 4,300 เมตร   -   -  3,225,000    
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,225,000    
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,225,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

21 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
เทพภทูองเขา้พนืทกีารเกษตรบา้นมอ
สามชนั

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 4,400 เมตร   -   -  3,300,000    
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000    
(งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 4 -  

 
ตวัชวีดั

ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

  (KPI)

22 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแยก ท.205  ถงึเขาวัด
เทพภทูอง

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,050 เมตร   -   -  2,598,750     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,598,750     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,598,750    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา  หน่วยงานที
ดาํเนินการ



23 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแยก ท.205  ถงึเทพภู
ทองถงึบงึปรอื

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 4,200เมตร   -   -  12,474,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 12,474,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 12,474,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

24 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแยกวัดเทพภทูองถงึทุง่
กังหันลม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางระยะทาง 
520 เมตร ถนนลกูรัง
ระยะทาง 2,380 เมตร

  -   -  12,474,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 12,474,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 12,474,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

25 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
แยกทางหลวง 205ถงึทุง่กังหันลม 
(แยกลานมัน)

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,300 เมตร   -   -  1,725,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,725,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,725,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

26 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นดงลานขา้มหว้ย เขา้พนืที
การเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,300 เมตร   -   -  1,725,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,725,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,725,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

27 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นซับไทรถงึชอ่งสําราญ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 4,400 เมตร   -   -  3,300,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

28 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นซับไทรถงึชอ่งสําราญ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 4,400 เมตร   -   -  3,300,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 3,300,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 5 - 

 ตวัชวีดั ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

  (KPI)

29 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง/ถนนลกูรังแยกทางหลวง
 205 บา้นหว้ยฝรังถงึบา้นดงลาน

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางระยะทาง 
2,300 เมตร ถนนลกูรัง
ระยะทาง 4,500 เมตร

  -   -  2,970,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,970,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,970,000       
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

             เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ



30 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง/ถนนลกูรังแยก ศพด.ยาง
เกยีวแฝกถงึป่ายาง

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยางระยะทาง 
500 เมตร ถนนลกูรัง
ระยะทาง 3,200 เมตร

  -   -     1,520,000  
       (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

    1,520,000  
       (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

  1,520,000       
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

31 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นยางเกยีวแฝกถงึอา่งวังครก

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 6000 เมตร   -   -  4,500,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,500,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,500,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

32 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นยางเกยีวแฝกถงึแยกเขาพังเหย

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 3,700 เมตร   -   -  2,775,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,775,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,775,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

33 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นซับเจรญิเขา้พนืทกีารเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,6000 เมตร   -   -  1,200,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,200,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 1,200,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

34 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
บา้นยางเกยีวแฝกถงึบา้นซับเจรญิถงึ
วังอแีหลม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,800 เมตร   -   -  2,100,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,100,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,100,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

35 ซอ่มสรา้งถนนแอสฟัลตกิสบ์า้นยาง
เกยีวแฝกถงึบา้นซับเจรญิ ถงึวังอแีหลม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,850 เมตร 
กวา้ง 5 เมตร หนา 20 ซม.

  -   -   9,995,000    
   (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

  9,995,000    
   (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

  9,995,000       
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 6  - 

 ตวัชวีดั ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (KPI)

36 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุแยกเทพสถติบา้นนา -เขาพนม-
ป่าไม ้

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 3,000เมตร   -   -  1,500000      
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,500000      
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,500000       
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา  หน่วยงานที
ดาํเนินการ



37 ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลาดยาง แยก 
แยกเทพสถติถงึบา้นนาถงึนัฐฐาววิส์

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 168 เมตร   -   -  498,960        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 498,960        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 498,960           
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

38 ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลาดยางแยก 
ทางหลวงเทพสถติถงึบา้นนาทุง่กัน
หันลมสามตน้

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 750 เมตร   -   -  2,227,500     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,227,500     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,227,500     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

39 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุแยกทางรถไฟถงึทุง่กังหันลม
สามตน้

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,000 เมตร   -   -  1,200,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,200,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,200,000     
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

40 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
จากวะตะแบกคุม้ทางรถไฟ ม.1 เขา้
พนืทกีารเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,550 เมตร   -   -  1,912,500     
  (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,912,500     
  (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,912,500       
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
สามแยกประปา ม.1เขา้พนืทกีารเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,700 เมตร   -   -  1,2750,000   
  (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,2750,000   
  (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,2750,000     
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

41 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
จากบา้นยางเตยีไปหนองหนิ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 700 เมตร   -   -  525,000        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 525,000        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 525,000          
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  -7  - 

 
 ตวัชวีดั

ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563        
 (บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

  (KPI)

42 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางจากบา้นยางเตยีไป
หนองหนิ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,000เมตร   -   -  5,049,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 5,049,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 5,049,000    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ

วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

ที โครงการ/กจิกรรม



43 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนน
คอนกรตีจากบา้นยางเตยีไปหนองหนิ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,000เมตร   -   -  2,900,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,900,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,900,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

44 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุจากบา้นยางเตยีไปบา้นหนิราง

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,550 เมตร   -   -  1,125,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,125,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,125,000    
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

45 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
จากบา้นหนองหนิไปอา่งเก็บนําวังครก

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง   2,400 เมตร   -   -  1,800,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,800,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,800,000     
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

46 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนลกูรัง
จากบา้นหนองหนิเขา้พนืทกีารเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง   2,100 เมตร   -   -  1,5875,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,5875,000   
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 1,5875,000    
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

47 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางบา้นซับหมถีงึบา้นเทพ
พนม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 1,985 เมตร   -   -  4,912,875     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,912,875     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 4,912,875    
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กองชา่ง

48 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลกุบา้นซับหมถีงึบา้นเทพพนม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง815 เมตร   -   -  407,500        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 407,500        
     (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 407,500          
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กองชา่ง

49 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนน
คอนกรตีแยก ทล.เทพสถติถงึบา้นนา
เขา้พนืทกีารเกษตร

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ระยะทาง 2,070 เมตร   -   -  6,003,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 6,003,000     
     (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

 6,003,000    
(งบกรมสง่เสรมิ
การปกครอง)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

กองชา่ง

  - 8- 

 ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563        
 (บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

 (KPI)  (KPI)

50 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงถนน
คอนกรตีเชอืมระหวา่งหมูท่ ี1 บา้นวะ
ตะแบกคุม้มอดนิทรายถงึหมูท่ ี2 บา้น
หว้ยเกตุ

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด 5X3,000 เมตร   -   -  8,700,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 8,700,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 8,700,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ             เป้าหมาย          

  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



51 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงเสน้ทาง
เขา้สูแ่ปลงการเกษตร คุม้บา้นนอ้ย

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด 4X4,000 เมตร   -   -  2,400,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,400,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,400,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

52 กอ่สรา้ง/ซอ่มบํารุง/ปรับปรุงเสน้ทาง
เขา้สูคุ่ม้ไร่องุ่น

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด 4X4,000 เมตร   -   -  2,400,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,400,000     
    (งบกรม
สง่เสรมิการ

ปกครอง
ทอ้งถนิ)

 2,400,000     
(งบกรมสง่เสรมิ

การปกครอง
ทอ้งถนิ)

รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

53 กอ่สรา้งถนนลาดยางบา้นเขาก ี-บา้น
หนองกระโจม

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 3  กโิลเมตร

  -   -  2,250,000.00  2,250,000.00     2,250,000.00 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

54 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิ เชอืม
หมูบ่า้น หมูท่ ี12

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

 ขนาดกวา้ง ระยะทาง 3 
กโิลเมตร

  -   -  2,250,000.00  2,250,000.00     2,250,000.00 รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

55 กอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นหว้ยเกต-ุ
บา้นยางเกยีวแฝก ชว่งท ี2 หมูท่ ี16 
หมูท่ ี14     หมูท่ ี3

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
81 ม. หนา 0.15 ม.

  -   2,210,000   -   -   - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

  - 9- 

 
ตวัชวีดั

ผลลพัธท์ ี
คาดวา่จะ
ไดร้บั

   2561       
(บาท)

    2562    
 (บาท)

   2563        
 (บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

  (KPI)

56 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้น
หว้ยเกต-ุบา้นยางเกยีวแฝก ชว่งท ี1
หมูท่ ี2  หมูท่ ี5 หมูท่ ี16 (รหัสทาง
หลวงทอ้งถนิ ชย.ถ 110-001

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 
3,050 ม. หนา 0.15 ม.

  -  9,010,000 
  (งบกรม

สง่เสรมิการ
ปกครอง)

  -   -   - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง

 หน่วยงานที
ดาํเนินการ

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์              เป้าหมาย          
  (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทมีา



57 กอ่สรา้งถนน คสล.สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวเชงิธรรมชาต ิบา้นเทพพนม
 หมูท่ ี22

เพอืประชาชนมคีวาม
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
1,500 ม. หนา 0.15 ม. 
หรอืมพีนืทไีนอ้ยกวา่ 
7,500 ตร.ม ไหลท่างลง
ลกูรังตามสภาพพนืที

  -  5,200,000 
    (งบกรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง)

  -   -   - รอ้ยละ 80 
ของ

ประชาชนที
ไดรั้บ

ประโยชน์

มคีวาม
สะดวกในการ
คมนาคม

กองชา่ง



 แบบ ผ.03

หนว่ยงานที
   2561     

(บาท)
   2562   

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
    2565    

  (บาท)
ดําเนนิการ

1 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์                                         เครอืงตดัหญา้แบบเข็ญ ตามแบบ
มาตรฐานครภุัณฑ ์ฉบบัเดอืนมนีาคม 
2560 จํานวน 1 เครอืง

12,000  -  -  -  - สํานักปลัด

2 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เกา้อนัีงคอยขนาด 4 ทนัีง จํานวน 3 
ชดุ ๆ ละ 3,500 บาท รายละเอยีดตาม
แบบมาตรฐานครภุัณฑฉ์ลับเดอืนมนีาคม

10,500  - 10,500  -  - สํานักปลัด 

3 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึสําหรับขนาด เอ
3 จํานวน 1 เครอืงตามเกณฑร์าคากลาง
และครภุัณฑพ์นืฐานคอมพวิเตอร ์พ.ศ.
2560 ณ วนัท ี21 เมษายน 2560

7,900  -  -  -  - กองคลัง

                              -  1-                                     

บญัชคีรุภณัฑ ์
 แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวะตะแบก

 แผนงาน ที

 -2-

 หมวด

งบประมาณและทมีา

                     เป้าหมาย                  
(ผลผลตขิองคณุภณัฑ)์ประเภท



หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561     

(บาท)
   2562   

(บาท)
   2563   

(บาท)
    2564      

(บาท)
    2565    
      (บาท)

4 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่วสัดุ วสัดเุครอืงดบัเพลงิ ถงัดบัเพลงิแบบเคลอืนทขีนาด 15 ปอนด์
 จํานวน 100 ถงั ๆ ละ 1,100  บาท

110,000  -  -  - 110,000  สํานักปลัด

5 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาเผยแพร่ ทวีแีอลอดีจํีานวน 2 เครอืง เครอืงละ 
27,000 บาท ขนาด 50 นวิ

54,000  -  -  -  -  กองการศกึษา

6 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่

รถพยาบาล (รถกระบะ) จํานวน 1 คนั 
ราคา

1,000,000  -  -  -  - สํานักปลัด

7 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑก์อ่สรา้ง ชดุทดสอบความขน้เหลว จํานวน 1 ชดุ
ราคาตามมาตรฐานครภุัณฑเ์ดอืน มนีาคม
 2560

1,000,000  -  -  -  - สํานักปลัด

ประเภท                      เป้าหมาย                  
(ผลผลตขิองคณุภณัฑ)์ หมวด

งบประมาณและทมีา

ที

 -3-

 แผนงาน



หนว่ยงานที

ดําเนนิการ
   2561      

(บาท)
   2562   

(บาท)
   2563   

(บาท)
    2564      

(บาท)
    2565    
      (บาท)

8 แผนงานการ
เคหะและชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑก์อ่สรา้ง แบบหลอ่คอนกรตีทรงเหลยีม (เหล็ก) 3,000  -  -  - กองชา่ง

9 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงพมิพช์นดิ Dot Matrix Printer      
    แบบแครย่าว

7,900  -  -  - สํานักปลัด

10 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  ราคา 
5,500 บาท

22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

11 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร มบีานเลอืน  - 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด

12 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอร ์โน๊ตบุค๊                 
 ราคา 21,000 บาท

 - 63,000 63,000 63,000  สํานักปลัด  

หนว่ยงานที

ที  ประเภท แผนงาน  หมวด                      เป้าหมาย                   
(ผลผลตขิองคณุภณัฑ)์

งบประมาณและทมีา

งบประมาณและทมีา

 -4-



ดําเนนิการ
   2561      

(บาท)
   2562   

(บาท)
   2563   

(บาท)
    2564      

(บาท)
    2565    
      (บาท)

13 แผนงานการ
เคหะและชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับประมวลผล 
ราคา 21,000 บาท

 - 21,000  -  -  - กองชา่ง

14 แผนานการศกึษา คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว เครอืงซกัผา้แบบธรรมดา ขนาด 15  กก.
 จํานวน 1 เครอืง

 - 18,000 18,000  -  - กองการศกึษา

15 แผนงานการ
เคหะและชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูล็้อกเกอร ์18  ชอ่ง มาตรฐานตามผลติ
ภัณฑฺ มอก จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 8,000 
บาท

 - 7,900  -  -  -  กองชา่ง

16 แผนงานการ
เคหะและชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงาน
ประมวลผลจอภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 
นวิ จํานวน 1 เครอืง

 - 30,000  -  -  -  กองชา่ง

17 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่

รถขยะ  ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบเปิดขา้ง
เททา้ย

 -  -  - 2,119,000  - สํานักปลัด

หนว่ยงานที

ที  แผนงาน

งบประมาณและทมีา

 หมวด

 -5-

 ประเภท              เป้าหมาย                   
(ผลผลติของครภุณัฑ)์



ดําเนนิการ
   2561      

(บาท)
   2562   

(บาท)
   2563   

(บาท)
    2564      

(บาท)
    2565    
      (บาท)

18 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เพอืตดิตงัเครอืงปรับอากาศแบบตดิผนัง 
 ระบบ inveter  ขนาด  24,000 บทียี ู
สําหรับ    ศพด.บา้นยางเกยีวแฝก  6 ตวั

 -  - 179,400  -  - กองการศกึษา

19 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ คณุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซอือปุกรณ์อา่นบตัรเอนกประสงค ์
จํานวน 5 เครอืง ๆ ละ 700 บาท ราคา
กลางและคณุลักษณะพนืฐานครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

 - 3,500  -  -  - สํานักปลัด

20 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ผา้คลมุเกา้อบีนุวมสขีาว 100 ผนื ๆ ละ 
200 บาท

20,000  -  -  -  - สํานักปลัด

21 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

เครอืงปัมตวัอกัษรนูน 2,500  -  -  -  - กองคลัง

22 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

เตน้โคง้ขนาด 5X12 สขีาว จํานวน 6 
หลัง ๆ ละ  40,000 บาท

240,000  - 240,000  -  - สํานักปลัด

23 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

 เกา้อบีนุวม จํานวน 100 ตวั ๆ ละ 510 
บาท

51,000  - 51,000  -  - สํานักปลัด

หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

 ประเภท

 -6-

                         เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

 แผนงาน  หมวด  ประเภท

งบประมาณและทมีา

                         เป้าหมาย                   

 แผนงานที  หมวด

ที



   2561      
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

24 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว เครอืงดดูฝุ่ น 15 ลติร  -  - 13,000  -  - กองชา่ง

25 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เกา้อสีํานักงานบดุว้ยฟองนําหุม้ดว้ยหนัง
 pvc  ขนาด 57 cm ลกึ 56 แท สงู 86 
cm ตวั ๆ ละ 1,000 บาท

20,000  - 20,000  -  -  สํานักปลัด

26 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน  โตะ๊สํานักงาน ขนาด 70 cm ยาว 140 
cm สงู 75 cm ตวัละ 7,000 บาท

70,000  - 70,000  -  - สํานักปลัด

27 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน โตะ๊ประชมุ ขนาด 60 cm ยาว 210 cm  
สงู 75 cm ตวัละ 4,000 บาท

24,000  -  -  -  -  สํานักปลัด

28 แผนงานการ
เคหะและชมุชน

คา่ครภุัณฑ์  ครภุัณฑโ์ฆษณาเผยแพร่ โทรทศัน ์แอล อ ีด ีขนาด 50 นวิ  54,000   
เครอืงละ 

27,000 บาท

 - 73,200 
เครอืงละ 

24,400 บาท

 -  - กองชา่ง

หนว่ยงานที

งบประมาณและทมีา

 -7-

 แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

ที



   2561      
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)  ทดํีาเนนิการ

29 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่

จัดซอืรถยนตส์ว่นกลาง รถบบรรทกุดเีซล
 ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสลูไมตํ่า
กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลังเครอืงยนต์
สงูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวตัต ์
ขบัเคลอืนสองลอ้

 - 868,000 868,000  -  -  สํานักปลัด

30 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่

จัดซอืรถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมตํ่ากวา่ 2,000 ซ.ีซ ีแบบ
ขบัเคลอืนสลีอ้

 -  - 1,483,000  -  -  สํานักปลัด

31 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาละเผยแพร่ จอรับภาพ ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 นวิ  -  - 15,300  -  - สํานักปลัด

32 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาละเผยแพร่ เครอืงมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั  
svga

 -  - 14,100  -  - สํานักปลัด

33 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว ตูเ้ย็น ขนาด  9 ควิ จํานวน 2 เครอืง  -  - 29,400   - กองการศกึษา

34 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงสํารองไฟ ขนาด 800 va เครอืงละ
 2,500 บาท

 - 10,000 7,500  -  - กองการศกึษา  /   
กองชา่ง

หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561      
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

 -8-

                         เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

งบประมาณและทมีา

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท             (ผลผลติของครภุรัณฑ)์



35 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว ซอืเครอืงทํานําเย็น ขนาด 2 กอ๊ก จํานวน
 1 เครอืง

 -  - 14,600  -  - กองคลัง

36 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑย์านพาหนะและ
ขนสง่

ซอืรถบรรทกุขยะขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ 
ปรมิาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา่ 6,000 ซซีี
 หรอืกําลังเครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 
170 กโิลวตัต ์(แบบอดัทา้ย)  จํานวน 2 
คนั

 -  -  - 4,800,000  - สํานักปลัด

37 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑเ์กษตร ซอืเครอืงพน่หมอกควนั จํานวน 2 เครอืง 
    -ปรมิาณการฉีดไพน่นํายาไมน่อ้ยกวา่ 
40 ลติร/ชวัโมง                                
          -ถงับรรจนํุายาไมน่อ้ยกวา่ 6 ลติร 
       -กําลังเครอืงยนตไ์มน่อ้ยกวา่ 25 
แรงมา้

 -  - 118,000  -  - สํานักปลัด

38 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาเผยแพร่ ทวีแีอลอดีจํีานวน 3 เครอืง เครอืงละ  
18,700 บาท ขนาด 48 นวิ

 -  - 56,100  -  -  กองการศกึษา

39 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กแบบ 4 ลนิชกั จํานวน 2 หลัง      
     หลัง  7,900 บาท

 -  - 15,800  -  - สํานักปลัด 

หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

งบประมาณและทมีา

 -9-



40 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ซอืเครอืงขยายเสยีงจํานวน 1 ชดุ 
ประกอบดว้ยดงัน ี                            
      -ปากลําโพงขนาดไมน่อ้ยกวา่ 20 นวิ
 พรอ้มฮอรน์ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 150 วตัต ์
จํานวน 4 ชดุ                                  
                   -สายดรอปวาย ขนาด 
2X0.9 mm จํานวน 1 มว้น 200 เมตร 
ไมโครโฟนพรอ้มสายยาวไมน่อ้ยกวา่ 5 
เมตร จํานวน 2 ชดุ

 -  - 36,200  -  สํานักปลัด

41 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ซอืเครอืงขยายเสยีงดจิติอล จํานวน 1 
ชดุ พรอ้มสว่นประกอบดงัน ี                
             -ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3,200 วตัต ์ 
                  -สายสญัยาณเสยีง ความ
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 100 เมตร/มว้น จํานวน 1
 มว้น                         -มกิเซอร ์
ระบบอนาล็อก ขนาดชอ่งไมน่อ้ยกวา่ 16
 ชอ่ง พรอ้มกลอ่งใสม่กิเซอร์

 -  - 63,800  -  สํานักปลัด

42 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ซอืปากลําโพงพรอ้มฮอรน์ ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 20 นวิ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 150 วตัต ์
จํานวน 15 ชดุ

 -  - 42,000  -  สํานักปลัด

43 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ซอืลําโพงดบัเบลิ 2 ทาง ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 15 นวิ จํานวน 4 ตู ้

 -  -  - 50,000  -  สํานักปลัด

หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

งบประมาณและทมีา
 -10-

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์



44 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซอืกลอ้งถา่ยภาพนงิระบบดจิอตอล 
ความละเอยีด 16 ลา้นพกิาเซล

 - 13,600  -  -  -  สํานักปลัด

45 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซอืกลอ้ง 20 ลา้นพกิาเซล  - 19,300  -  -  -  สํานักปลัด

46 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน  จัดซอืโตะ๊ทํางานผูบ้รหิาร  -  - 20,000  -  -  สํานักปลัด

47 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซอืครภุัณฑค์อมพวิเตอรสํ์าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 1จอแสดงภายขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 19 นวิ จํานวน 3 เครอืง ๆ ละ 22,000  
บาท

 -  - 66,000  -  -  สํานักปลัด

48 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาละเผยแพร่ จอรับภาพ ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 นวิ  -  - 15,300  -  -  กองการศกึษา

49 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณาละเผยแพร่ เครอืงมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั  xga  -  - 27,700  -  - กองการศกึษา

50 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซอืเกา้อทํีางานสําหรับผูบ้รหิาร        
 จํานวน 2 ตวั ๆ ละ 5,000 บาท

 -  - 10,000 10,000  - สํานักปลัด

51 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  ราคา 
5,500 บาท

 -  - 11,000 11,000 11,000 กองคลัง

52 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  ราคา 
5,500 บาท

 -  - 11,000 11,000 11,000 กองการศกึษา

 -11-
หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

53 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน       -
โตะ๊พับหนา้ขาว

จัดซอืโตะ๊พับหนา้ฟอเมกา้ขาวเงา หนา 
25 มลิ จํานวน 20 ตวั  ขนาดกวา้ง 60 
ซม. X ยาว 180Xสงู 75 ตวัละ 1,500 
บาท ตามราคาทอ้งถนิ

 -  - 30,000 30,000 30,000  สํานักปลัด

งบประมาณและทมีา

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์



54 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน       -
เกา้อพีลาสตกิ

จัดซอืเกา้อพีลาสตกิสมีว่ง จํานวน 500 
ตวั ๆ ละ 345 บาท

 -  - 172,500  -  -  สํานักปลัด

55 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว   
 -ถงับบีมอ๊บ

จัดซอืพังบบีมอ๊บ  จํานวน  1  ถงั ขนาด 
20 ลติร  ถงัละ 1,600  บาท  ตามราคา
ทอ้งถนิ

 -  - 1,600  -  -  สํานักปลัด

56 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซอืโตะ๊สําหรับพนักงานทปีฎบิตัิ
ราชการใน อบต.วะตะแบก

 -  - 7,000  -  -  กองคลัง

57 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน จัดซอืเกา้อสีําหรับพนักงานทปีฎบิตัิ
ราชการใน อบต.วะตะแบก

 -  - 25,500 25,000 25,000  สํานักปลัด

58 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซอืครภุัณฑค์อมพวิเตอรจ์อภาพแสดงไม่
นอ้ยกวา่ 19 นวิ จํานวน 1 เครอืง

 -  - 17,000 17,000  - กองคลัง

 -12-
หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

59 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงสํารองไฟ ขนาด 800 va เครอืงละ
 2,500 บาท

 -  - 2,500  -  - กองคลัง

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุรัณฑ)์

งบประมาณและทมีา



60 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงปรนิเตอรแ์บบฉีดหมกึ (inkjet 
printer)

 -  - 6,300  -  - กองคลัง

61 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงพมิพเ์ชค็ รุน่ psi  - 33,000  -  - กองคลัง

62 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว ซอืเครอืงทํานํารอ้น-นําเย็น ขนาด 2 กอ๊ก
 จํานวน 1 เครอืง

 -  - 25,100  -  -  กองชา่ง

63 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  ราคา 
5,500 บาท

 -  - 11,000 11,000 11,000 กองชา่ง

64 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กแบบ 4 ลนิชกั จํานวน 2 หลัง      
     หลัง  7,900 บาท

 -  - 15,800  -  - กองชา่ง

 -13-
หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

65 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว เครอืงสํารองไฟ ขนาด 800 va เครอืงละ
 2,500 บาท

 -  - 2,500  -  - กองชา่ง

66 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอรส์ํานักงาน ขนาด 19 
นวิ เครื

 -  - 17,000  -  - กองชา่ง

67 แผนงาน
บรหิารงานทวัไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊  -  - 22,000 22,000 22,000  อบต.วะตะแบก

งบประมาณและทมีา

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
            (ผลผลติของครภุณัฑ)์



68 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว ซอืเครอืงทํานํารอ้น-นําเย็น ขนาด 2 กอ๊ก
 จํานวน 1 เครอืง

 -  - 14,600  -  -  กองชา่ง

69 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื 
LED

 -  - 15,000  -  -  กองชา่ง

70 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ไมส้ตา๊ฟอะลมูเินยีมแบบชดัขนาดยาว 7 
เมตร จํานวน 2 อนั ๆ ละ 5,000 บาท

 -  - 10,000  -  -  กองชา่ง

71 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ขาตงักลอ้งแบบอลมูเินยีม Aluminium 
Tripod

 -  - 3,500  -  -  กองชา่ง

72 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เทปวดัระยะ Stainless steel  -  - 4,500  -  -  กองชา่ง

 -14-
หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561     
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565    
      (บาท)

73 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน สวา่นโรตาร ี 3 ระบบ  -  - 8,800  -  - กองชา่ง

74 แผนงานเคหะ
และชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงปรนิเตอรม์ลัตฟัิงชนัองิคเ์จ็ท  -  - 25,000  -  - กองชา่ง

75 แผนงาน
บรหิารงานทัวไป

ครภุัณฑ์ ครภุัณฑสํ์านักงาน จัดซอืโต๊ะสําหรับพนักงานทปีฎบิตัริาชการใน 
อบต.วะตะแบก

 -  - 35,000  -  - สํานักปลัด

76 แผนงาน
บรหิารงานทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้นงานครัว ซอืเครอืงทํานํารอ้น-นําเย็น แบบตอ่ทอ่   
ขนาด 2 กอ๊ก จํานวน 1 เครอืง

 -  - 251,000  -  - กองการศกึษา

77 แผนงานเคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑสํ์านักงาน เครอืงปรับอากาศแบบตดิผนัง ระบบ inverteer
 ขนาด 24,000 บทียี ู สําหรับ ศพด.อบต.วะ
ตะแบก  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ

 -  - 119,600  -  -  กองการศกึษา

78 แผนงานการศกึษา คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้ก็บเอกสารมบีานเลอืน เป็นกระจก 2 
ตู ้ๆ ละ 7,000

 -  - 14,000 14,000 14,000  กองการศกึษา

ที  แผนงาน  หมวด  ประเภท                          เป้าหมาย                   
           (ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณและทมีา



79 แผนงานเคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครุภุัณฑง์านบา้นงานครัว เครอืงตดัหญา้แบบขอ้ออ่น จํานวน 2 
เครอืง ๆ ละ 10,900 บาท

 -  - 21,800  -  -  กองชา่ง

80 แผนงานเคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์  ครภุัณฑส์ํารวจ  ลอ้วดัระยะแบบ analog  จํานวน 1 อนั  -  - 3,800  -  -  กองชา่ง

81 แผนงานเคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์  ครภุัณฑส์ํารวจ เครอืงสํารวจทางธรณีฟิสกิสเ์พอืหา
แหลง่นําบาดาล

 -  - 300,000  -  -  กองชา่ง

82 แผนงาน
บรหิารงานทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เครอืงคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ สําหรับงาน
ประมวลผล

 - 22,000 22,000 22,000  กองคลัง

83 แผนงาน
บรหิารงานทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลนิชกั (มหีลูนิชกั)  
จํานวน 20 ตู ้ๆ ละ 7,900 บาท (คณุสมบตัิ
ตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม มอก.)

 -  - 158,000 31,600 31,600  กองคลัง

84 แผนงาน
บรหิารงานทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน จัดซอืโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานสว่นตําบล  -  - 7,000 31,600 31,600  กองคลัง

 



  

ข.  ยุทธศาสตร ์

1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน

หนว่ยงานที
   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

   2564   
(บาท)

    2565      
(บาท) ดําเนนิการ

1 จัดซอืเครอืงตดัหญา้
     (แบบลอ้จักรยาน) จํานวน
 1 เครอืง

เพอืใชใ้นการทําความ
สะอาดตดัหญา้

เครอืงตดัหญา้แบบ
เข็ญ ตามแบบ
มาตรฐานครภุัณฑ ์
ฉบบัเดอืนมนีาคม 
2560 จํานวน 1 เครอืง

12,000  -  -  -  - สํานักปลัด

2 จัดซอืเกา้อนัีงคอย เพอือํานวยความ
สะดวกใหก้บั
ประชาชนทมีาตดิตอ่
ราชการ

เกา้อนัีงคอยขนาด 4 
ทนัีง จํานวน 3 ชดุ ๆ 
ละ 3,500 บาท 
รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานครภุัณฑ์
ฉลับเดอืนมนีาคม

10,500  -  -  -  - กองคลัง

3 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึ

เพอืใชใ้นงานราชการ เครอืงพมิพแ์บบฉีด
หมกึสําหรับขนาด เอ3
 จํานวน 1 เครอืงตาม
เกณฑร์าคากลางและ
ครภุัณฑพ์นืฐาน
คอมพวิเตอร ์พ.ศ.
2560 ณ วนัท ี21 
เมษายน 2560

7,900  -  -  -  - กองคลัง

หนว่ยงานที
ดําเนนิการ

   2561 
(บาท)

   2562   
(บาท)

   2563   
(บาท)

    2564      
(บาท)

    2565     
(บาท)

4 เครอืงดบัเพลงิหรอืถงั
ดบัเพลงิ

เพอืใชใ้นการป้องกนั
อคัคภีัย

ถงัดบัเพลงิแบบ
เคลอืนทขีนาด 15 
ปอนด ์จํานวน 100 
ถงั ๆ ละ 1,100  บาท

110,000  -  -  -  -  สํานักปลัด

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขตจงัหวดัชยัภูมทิ ี 6  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืรองรบัการเป็นศูนยก์ลางทาง

 -  1-

                            รายละเอยีดโครงการพฒันา
                           แผนพฒันาทอ้งถนิ  (พ.ศ.2561-2565)

                          องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวะตะแบก  อาํเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภูมิ
ก.  ยุทธศาสตรจ์งัหวดัท ี 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลติ  การจดัการสนิคา้และบรกิาร  สรา้งมูลค่าเพมิอย่างมปีระสทิธภิาพและยงัยนื

การตลาดและการเชอืมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน

            1.3   แผนงานก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาล

 ที  แผนงาน

                        
เป้าหมาย                 

              (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณและทมีา

 -2-

ที โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
     เป้าหมาย      

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทมีา



5 โทรทศัน ์แอล อ ีด ีจํานวน 2
 เครอืง

เพอืใหบ้รกิารแก่
ประชาชนทมีาตดิตอ่
ราชการ

ทวีแีอลอดีจํีานวน 2 
เครอืง ตงัตาม
คณุลักษณะครภุัณฑ์
ตามราคามาตรฐาน
ครภุัณฑเ์ดอืน มนีาคม
 2560

12,000  -  -  -  - สํานักปลัด

6 รถพยาบาลฉุกเฉนิ (รถกะบะ)
 จํานวน 1 คนั

เพอืใชใ้นงานราชการ รถพยาบาล (รถ
กระบะ) จํานวน 1 คนั 
ราคาตามมาตรฐาน
ครภุัณฑเ์ดอืน มนีาคม
 2560

1,000,000  -  -  -  - สํานักปลัด

7 ชดุทดสอบความขน้เหลว
ของคอนกรตี จํานวน 1 ชดุ

เพอืใชใ้นงานราชการ ชดุทดสอบความขน้
เหลว จํานวน 1 ชดุ
ราคาตามมาตรฐาน
ครภุัณฑเ์ดอืน มนีาคม
 2560

1,000,000  -  -  -  - สํานักปลัด
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