
รายละอียดโครงการพัฒนา ผ 02
                              แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย             งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 ควบคุมและป้องกนัโรค เพือ่ป้องกนัการแพร่ ควบคุมไขเ้ลือด  -  - 120,000 120,000 120,000 ประชากร ประชาชนทุก ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก ระบาดของโรค ออก 16 หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน หมูบ่้าน ไม่เป็นโรค
ไขเ้ลือดออก ไขเ้ลือดออก

2 ควบคุมและป้องกนั เพือ่ป้องกนัการแพร่ ป้องกนัการแพร่  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชากร ประชาชนในต าบล ส านักปลัด

โรคติดต่อ ระบาดของโรคติดต่อ ระบาดของโรคติด (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ท่าจ าปา ปลอดภยั
ต่อทัง้16 หมูบ่้าน จากโรคติดต่อ

3 ควบคุมและป้องกนัระบาด เพือ่ป้องกนัการแพร่ สุนัขทีไ่ม่มีเจา้ของใน  -  - 40,000 40,000 40,000 สุนัขใน 16 ต าบลท่าจ าปาไม่มี ส านักปลัด

ของโรคพษิสุนัขบ้า ระบาดของโรคพษิสุนัข ต าบลได้รับการฉดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน การแพร่ระบาดโรค

บ้า วคัซีนป้องกนัโรค สุนัขบ้า

4 อบรมและปรับเปล่ียน เพือ่ใหค้วามรู้และ กลุ่มเส่ียง     -  - 20,000 20,000 20,000 ประชากร ผู้ป่วยเบาหวานและ ส านักปลัด

พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เบาหวานและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ความดันโลหติสูง

เส่ียงโรคเร้ือรัง เบาหวาน กลุ่มเส่ีบงเบาหวานและ ความดันโลหติสูง มีการปรับเปล่ียน
 และความดันโลหติสูง ความดันโลหติสูง ในต าบลท่าจ าปา พฤติกรรมและได้รับ

ความรู้เพิม่ขึ้น

51



1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย             งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

5 ตรวจคัดกรองเบาหวาน เพือ่ใหป้ระชาชนได้ ประชาชน อาย ุ  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนอาย ุ35 ส านักปลัด
และความดันโลหติสูง ทราบขอ้มูลกลุ่มเส่ียง 35 ปี ขึ้นไป (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาย ุ35 ปีขึ้น ขึ้นไปในต าบล

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในต าบลท่าจ าปา ไป ใน 16 ท่าจ าปาได้รับการ
และความดันโลหติสูง หมูบ่้าน ตรวจคัดกรอง

เบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

6 ฝึกอบรมและศึกษา เพือ่พฒันาศักยภาพ อสม.ต าบล  -  - 50,000 50,000 50,000 อสม.ทุกคน อสม.ในต าบลท่า ส านักปลัด
ดูงาน/  อสม. / อสม. ในต าบลท่า ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี จ าปาได้รับความ
ต าบลท่าจ าปา จ าปา รู้และประสบการณ์

ในการท างาน
เพิม่มากขึ้น

7 สนับสนุนใหม้ีการตรวจ เพือ่ใหสุ้ขภาพของ มารดาและทารก  -  - 10,000 10,000 10,000  1  คร้ัง สุขภาพของมารดา ส านักปลัด
สุขภาพอนามัยทีดี่ มารดาและทารกดีขึ้น มีสขภาพที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี และทารกได้รับการ
ของมารดาและทารก ดี ใน 16 หมูบ่้าน ดูแลทีดี่ขึ้น

8 การคุ้มครองผู้บริโภค เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนในต าบล  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวน 16 ประชาชน ส านักปลัด
ในหมูบ่้าน รับประทานอาหาร ท่าจ าปาจ านวน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน รับประทาน

สะอาดปลอดภยั 16 หมูบ่้าน ทีส่ะอาดปลอดภยั
9 ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพือ่ใหท้ราบจ านวน ประชาชนใน  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวน 16 ประชาชนรับประทาน ส านักปลัด

และตรวจเต้านมด้วย ผู้ป่วยและแนะน า ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ทีส่ะอาดปลอดภยั
ตนเอง วธิรัีกษา

10 ส่งเสริมพฒันาการ เพือ่ใหเ้ด็กในพืน้ทีต่ าบล     เด็กในพืน้ทีต่ าบลใน  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวน 16 เด็กในพืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด
ของเด็ก ท่าจ าปามีพฒันาการ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ท่าจ าปามีพฒันา

ทีดี่ขึ้น การทีดี่ขึ้น
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

11 ควบคุมและป้องกนัโรค เพือ่เป็นการควบคุมและ ประชาชนใน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 16 ควบคุมและป้องกนั ส านักปลัด
 ไขห้วดัใหญ่   ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่   ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน โรคไขห้วดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ สายพนัธุ์ใหม่   สายพนัธุ์ใหม่   

12 ควบคุมและป้องกนั เพือ่เป็นการควบคุมและ ประชาชนใน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 16 ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
โรคฉี่หนู ป้องกนัโรคฉี่หนู ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ท่าจ าปาไม่เป็น

โรคฉี่หนู
13 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพน่ ประชาชนใน  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 16 เคร่ืองพน่หมอกควนั ส านักปลัด

หมอกควนัในการควบคุม ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ในการควบ
ไขเ้ลือดออก คุมโรคไขเ้ลือดออก

14 ส่งเสริมสนับสนุนการจดั เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน 3  แหง่  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 16 ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
บริการแพทยแ์ผนไทย การใหบ้ริการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ส่งเสริมสนับสนุน
ในหน่วยบริการในชุมชน สาธารณสุข การใหบ้ริการสาธารณสุข

15 การตรวจคัดกรอง เพือ่ตรวจคัดกรองผู้ที่ ประชาชนใน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 16 ผู้ทีม่ีความเส่ียงเป็น ส านักปลัด
มะเร็งตับและท่อน้ าดี มีความเส่ียงเป็นมะเร็งตับ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน มะเร็งตับและท่อ

และท่อน้ าดี น้ าดีการรักษา
อยา่งทันท่วงที

16 ส่งเสริมการตรวจ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนใน  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 16 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
คัดกรองสารสะสมของเคมี ความเขา้ใจในการป้อง ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ความเขา้ใจในการ
ในร่างกายของเกษตรกร กนัสารพษิเขา้สู่ร่างกาย ป้องกนัสารพษิ

17 ป้องกนัโรคติดต่อ เพือ่เป็นการควบคุม ประชาชนใน  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 16 ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
ตามฤดูกาล และป้องกนัโรค จ าต าบลท่าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ท่าจ าปาไม่เป็นโรค

ติดต่อตามฤดูกาล ติดต่อตามฤดูกาล
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

18 จดัใหม้ีบริการกู้ชีพ-กู้ภยั เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนใน  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนด้รับ ส านักปลัด
บริการผู้ป่วย มีความสะดวกและ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 ความสะดวก

รวดเร็วในการบริ หมูบ่้าน และรวดเร็ว
การผู้ป่วย ในการบริการ

19 ส่งเสริมการ เพือ่ใหป้ระชาชนมีการ ประชาชนใน  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 16 ประชาชนมีการ ส านักปลัด
จดัธรรมนูญสุขภาพต าบล ตกลงร่วมกนัด้านสุขภาพ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ตกลงร่วมกนั

ด้านสุขภาพ
20 โครงการพฒันาแกนน า เพือ่ป้องกนัเด็กจมน้ า เด็ก  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 16 มีการป้องกนัเด็ก ส านักปลัด

ผู้กอ่การดีป้องกนัเด็กจมน้ า ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน จมน้ า
21 จดัหาชั้นวางอาหารเสริมนมใน เพือ่ใหม้ีชั้นวางอาหาร ศพด./โรงเรียน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 16 มีชั้นวางอาหารเสริม กองช่าง

ศพด./โรงเรียนใหถ้กูสขลักษณะ เสริมนมใหถ้กูสุขลักษณะ ในต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน นมใหถ้กูสุขลักษณะ
22 โครงการควบคุมและป้องกนั เพือ่ควบคุมและป้องกนั มีควบคุมและ  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน มีการควบคุมและ กอง

โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน ป้องกนัโรคขาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ป้องกนัโรคขาดสาร สวสัดิการ
สารไอโอดีน ไอโอดีน

23 จา้งเหมาบริการพน่หมอกควนั เพือ่ป้องกนัการแพร่ ควบคุมไขเ้ลือด  -  - 45,000 45,000 45,000 ประชากร ประชาชนทุก ส านักปลัด
เพือ่ป้องกนัยงุลาย ระบาดของโรค ออก 16 หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน หมูบ่้าน ไม่เป็นโรค
และไขเ้ลือดออก ไขเ้ลือดออก ไขเ้ลือดออก
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ผ02
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

1 สนับสนุนเบีย้ยงัชีพ เพือ่แบ่งเบาภาระ ผู้สูงอาย/ุคนพกิาร  -  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผู้สูงอาย ุ/ ผู้สูงอาย/ุ คนพกิาร กอง
ผู้สูงอาย ุ ค่าใช้จา่ย ได้รับเบีย้ยงัชีพ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพกิาร /ผู้ป่วยเอดส์ สวสัดิการ

ในครอบครัว 16 หมูบ่้าน 16 หมูบ่้าน มีรายได้ในการยงัชีพ
2 สนับสนุนเบีย้ยงัชีพ เพือ่แบ่งเบาภาระ ผู้ป่วยเอดส์ในพืน้  -  - 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ กอง

ผู้ป่วยเอดส์ ค่าใช้จา่ยในครอบครัว ทีต่ าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ในการเล้ียงชีพ สวสัดิการ
3 สนับสนุนสวสัดิการทางสังคม เพือ่แบ่งเบาภาระ ผู้สูงอาย/ุคนพกิาร  -  - 3,312,000 3,312,000 3,312,000 ผู้สูงอาย ุ/ ผู้สูงอาย/ุ คนพกิาร กอง

แกผู้่พกิารหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จา่ย ผู้ป่วยเอดส์ได้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพกิาร /ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ สวสัดิการ
ในครอบครัว รับเบีย้ยงัชีพ ผู้ป่วยเอดส์ การเล้ียงชีพ

16 หมูบ่้าน 16 หมูบ่้าน
4 ช่วยเหลือกรณีฉกุเฉนิเกี่ยวกบั เพือ่บรรเทาความ 16 หมูบ้าน  -  - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

อบุัติภยัและสาธารณภยัต่างๆ เดือดร้อนแกป่ระชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน การบรรเทาความ
ทีเ่กดิโดยมิได้ต้ังใจ หรือ ทีป่ระสบสาธารณภยั เดือดร้อนทีป่ระสบ
เจตนาใหเ้กดิ ในพืน้ทีต่ าบล ภยัธรรมชาติ และผู้ สาธารณภยัต่างๆ
ท่าจ าปา ประสบภยัภบิัติต่างๆ 

ในต าบลท่าจ าปา
5 สมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่สนับสนุนกองทุน 1 กองทุน  -  - 300,000 300,000 300,000 1 กองทุน เพือ่สนับสนุนกองทุน ส านักปลัด

สุขภาพระดับท้องถิ่น หลักประกนัสุขภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) หลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น

6 สมทบกองทุน เพือ่เป็นการส่งเสริม จ านวน  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน สนับสนุนกลุ่ม กองสวสัดิ
สวสัดิการ สนับสนุนกองทุน 1 กองทุน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 กองทุน ผู้สูงอายอุอมเงิน การสังคม
ชุมชนออมเงินวนัละบาท สวสัดิการชุมชนเงินวนั วนัละบาท
ต าบลท่าจ าปา ละบาทต าบลท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ02
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

7 สนับสนุนกจิกรรมกองทุนแม่ เพือ่สนับสนุนประชาชน ประชาชน หมูท่ี ่  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต่อ 1 ปี ประชาชน กองสวสัดิ
ของแผ่นดินภายในต าบล ใหม้ีกองทุนแม่ หมูท่ี ่1- 16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีกองทุนแม่ การสังคม
ท่าจ าปา ในต าบล

8 กอ่สร้าง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่ เพือ่เป็นการกอ่สร้าง ประชาชนยากไร้  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 ประชาชนผู้ยากไร้ กองสวสัดิ
อาศัยใหก้บัประชาชน ซ่อมแซมใหก้บัประชาชน ผู้ด้อยโอกาส (อบต.) (อบต.) (อบต.) หลัง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ การสังคม
ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ทีพ่ึง่ ทีพ่ึง่ มีทีอ่ยู่อาศัย
และผู้ไร้ทีพ่ึง่ และผู้ไร้ทีพ่ึง่

9 ส่งเสริมคนพกิาร/ผู้ยากไร้ เพือ่ใหค้นพกิาร คนพกิาร/ผู้  -  - 20,000 20,000 20,000 ผู้พกิาร ผู้พกิาร กองสวสัดิ
ผู้ด้อยโอกาส /ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้/ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ การสังคม
และคนไร้ทีพ่ึง่ใหม้ีอาชีพ และคนไร้ทีพ่ึง่ใหม้ี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด่อยโอกาศ ผู้ด่อยโอกาศ

10 ส่งเสริมและพฒันา เพือ่เป็นการส่งเสริม ผู้สูงอายใุน  -  - 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายไุด้รับการ กองสวสัดิ
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ และพฒันาศักยภาพ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่งเสริมและพฒันา การสังคม

ผู้สูงอายุ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
11 ส่งเสริมพฒันา เพือ่เป็นการส่งเสริม กลุ่มสตรีสตรี  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อ1 ปี สตรีในต าบลท่า กองสวสัดิ

ศักยภาพสตรี พฒันาศักยภาพสตรี ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ าปามีศักยภาพ การสังคม
ต าบลท่าจ าปา มากขึ้น

12 ส่งเสริมกจิกรรมพฒันา เพือ่เป็นการสร้างความ กลุ่มสตรีสตรี  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อ1 ปี สร้างความสามัคคี กองสวสัดิ
สตรีในวนัสตรีสากล สามัคคีและสร้างความ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) และสร้างความ การสังคม

เขม้แขง็ของกลุ่มสตรี เขม้แขง็ของกลุ่มสตรี
13 อดุหนุนกลุ่มสตรี เพือ่เป็นการส่งเสริม กลุ่มสตรีสตรี  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อ1 ปี ส่งเสริมศักยภาพ กองสวสัดิ

ต าบลท่าจ าปา ศักยภาพกลุ่มสตรี ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) กลุ่มสตรี การสังคม
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ผ02
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

14 โครงการอบรมส่งเสริมกจิการ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน เยาวชน 16  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต่อ1 ปี เพือ่ใหเ้ด็กและได้ กองสวสัดิ
สภาเด็กและเยาวชนต าบล ได้ทราบถงึสิทธบิทบาท หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนทราบ การสังคม
ท่าจ าปา หน้าทีข่องตน ถงึสิทธบิทบาท

หน้าทีข่องตน
15 โครงการจดัต้ังโรงเรียน เพือ่ใหผู้้สุงอายไุด้มีสถาน จดัต้ังโรงเรียนผู้สูง   -   - 100,000 100,000 100,000 มีสถานทีจ่ดั ผู้สูงอายมุีสถานที่ กองสวสัดิ

ผู้สูงอายปุระจ าต าบลท่าจ าปา ทีพ่บปะและแลกเปล่ียน อายุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กจิกรรมให้ ไวพ้บปะและท า การสังคม
เรียนรู้ร่วมกนั กบัผู้สูงอายุ กจิกรรมร่วมกนั
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

1 อบรมจริยธรรมเพือ่สร้าง เพือ่เป็นการอบรมให้ ประชาชนใน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 156 ประชาชนในต าบล กอง
สายใยรักในครอบครัว ความรู้ด้านจริยธรรม ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน ท่าจ าปามีความรู้ สวสัดิการ

ใหก้บัประชาชน ด้านจริยธรรม  
มากยิ่งขึ้น

2 ฝึกอบรมการป้องกนัและ เพือ่ใหเ้ยาวชนได้รับ เด็กและเยาวชน  -  - 50,000 50,000 50,000 เด็ก/ เยาวชน เด็ก/ เยาวชน ส านักปลัด
แกไ้ขปัญหายาเสพติด รู้วธิปี้องกนัยาเสพติด ในต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16หมูบ่้าน หา่งไกล เสพติด

3 ฝึกอบรมอาชีพและ เพือ่สร้างรายได้   ประชาชน 16  -  - 20,000 20,000 20,000 1คร้ังต่อ1 ปี สร้างรายได้ใหแ้ก่ กองสวสัดิ
พฒันาการใช้ทักษะชีวติ ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กและเยาวชน การสังคม
แกเ่ด็กและเยาวชน

4 โครงการสร้างความปรองดอง เพือ่สร้างความปรองดอง ประชาชนใน  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชน ยาวชน ส านักปลัด
และสมานฉนัในชุมชน และสมานฉนัในชุมชน ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน หา่งไกล ยาเสพติด

5 โครงการเสริมสร้างความเขม้ เพือ่เสริมสร้างองค์ จดัฝึกอบรมให้  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 95 สตรีมีควารู้ความเขา้ กองสวสัดิ
แขง็ของบทบาทสตรี การยติุ ความรู้และความเขา้ใจ ความรู้กลุ่มสตรี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของผู้เขา้ร่วม ใจในบทบาทหน้าที่ การสังคม
ความรุนแรงในครอบครัว ใหก้บักลุ่มสตรี โครงการมีการ ของตนเอง

พฒันาศักยภาพ
ของตนและไม่
มีความรุนแรง
ในครอบครัว

6 โครงการหนึง่ต าบลหนึง่ทีม เพือ่เสริมสร้างความรู้ จ านวน 7 คน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 7 เพือ่เสริมสร้าง ส านักปลัด
กู้ชีพกู้ภยั และความเขา้ใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) คน ความรู้และความเขา้

ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ใจในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย

7 โครงการฝึกอบรมการป้อองกนัอคัคีภยั เพือ่เสริมสร้างความรู้ จ านวน 7 คน  -  - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนใน เพือ่เสริมสร้าง ส านักปลัด
 ดับเพลงและหนีไฟ และความเขา้ใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต าบลท่าจ าปา ความรู้และความเขา้

ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ใจในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

1 จดัซ้ืออปุกรณ์ออก เพือ่ใหป้ระชาชนมี หมูท่ี ่1 - 16  -  - 100,000 100,000 100,000 15 หมูบ่้าน ประชาชน มีอปุกรณ์ ส านักปลัด
ก าลังกายกลางแจง้ อปุกรณ์ออกก าลัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ออกก าลังกาย
หมูท่ี ่1-16 กายกลางแจง้ กลางแจง้ประจ า

ประจ าหมูบ่้าน หมูบ่้าน
2 กอ่สร้างลานกฬีาชุมชน เพือ่ใหม้ีลานกฬีาส าหรับ หมูท่ี ่1 - 16  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน เยาวชน/ กองช่าง

หมูท่ี ่1-16 ออกก าลังกาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูท่ี่ ประชาชนทัว่ไป
 1-16 มีสถานที่
ทุกคน ออกก าลังกาย

3 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น เพือ่เป็นสร้างความสัมพนัธ์ ส่วนราชการใน  -  - 50,000 50,000 50,000 พนักงาน มีความสัมพนัธ์ ส านักปลัด
ท่าอเุทนสัมพนัธ์ ระหวา่งส่วนราชการใน อ.ท่าอเุทน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต าบลท่าจ าปา ระหวา่งส่วนราชการ

ใน อ.ท่าอเุทน
4 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล เพือ่ใหเ้ยาวชนมีสุขภาพ ประชาชน/  -  - 32,000 32,000 32,000 ประชาชน ประชาชน 16 กองการ

" ท่าจ าปาเกมส์ " อนามัยทีแ่ขง็แรง หา่งไกล เยาวชน     (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 16 หมูบ่้าน ศึกษา
ยาเสพติด 16 หมูบ่้าน หมูบ่้าน

5 จดัการแขง่ขนักฬีาดอก เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชน 16  -  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนมี กองการ
จ าปาเกมส์ต้านยาเสพติด อนามัยทีแ่ขง็แรง หา่งไกล หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 16 สุขภาพอนามัยที่ ศึกษา

ยาเสพติด หมูบ่้าน  แขง็แรงหา่ง
ไกลยาเสพติด

6 โครงการสานสัมพนัธ ์สามัคคีไทโส้ เพือ่เป็นการส่งเสริม เยาวชนโรรงเรียน      -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เยาวชนโรงเรียน ส านักปลัด
ความสามัคคีและรัก บ้านหว้ยพระ - (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี บ้านหว้ยพระ - 
การเล่นกฬีาของชนเผ่า ดอนแดง ดอนแดง
โส้
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

7 โครการแขง่ขนักฬีา  4 ญ้อ เพือ่เป็นการส่งเสริม เยาวชนโรงเรียน  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เยาวชนโรงเรียน ส านักปลัด
สัมพนัธ์ ความสามัคคีและรัก บ้านดอนต้ิว (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี บ้านดอนต้ิว

การเล่นกฬีาของชน
เผ่าญ้อ

8 อดุหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือ เพือ่เป็นการส่งเสริม โรงเรียน 8 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง ส่งเสริมความ ส านักปลัด
ขา่ยท่าจ าปาตามโครงการ ความสามมัคคีและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี สามัคคี และ
การแขง่ขนักฬีา กลุ่มเครือ รักการเล่นกฬีา รักการเล่นกฬีา
ขา่ยท่าจ าปา

9 โครงการค่ายคุณธรรมน าวธิชีีวติสุขสันต์ เพือ่พฒันาจติใจของนักเรียน โรงเรียน 8 แหง่  -  - 20,000 20,000 30,000 1 คร้ัง พฒันาจติใจของนักเรียน ส านักปลัด
ใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี ใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

1 อดุหนุนศูนย ์อปพร.อ าเภอ เพือ่เพิม่ศักยภาพสมาชิก จ านวน 104 คน  -  - 35,000 35,000 35,000 มีศักยภาพ สมาชิก อพปร. มี ส านักปลัด
ท่าอเุทนตามโครงการ อปพร. (อบต.) (อบต.) (อบต.) มากยิ่งขึ้น
อาสาสมัครป้องกนั จ านวน 104 คน
ภยัฝ่ายพลเรือน  

2 อดุหนุน ศตส. อ าเภอ เพือ่ป้องกนัและรักษา ศตส. อ าเภอ  -  - 30,000 30,000 30,000 1คร้ังต่อ 1ปี ประชาชนปลอดภยั ส านักปลัด
ท่าอเุทน โครงการป้องกนั ความสงบเรียบร้อย ท่าอเุทน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในชีวติและทรัพยสิ์น
และรักษาความ ของต าบล
สงบเรียบร้อย

3 สนับสนุนการด าเนินงาน เพือ่ด าเนินงาน/กจิกรรม ศูนย ์อปพร.  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน ศูนย ์อปพร. ต าบล งานป้องกนั
ศูนยอ์ปพร.ต าบลท่าจ าปา ของศูนย ์อปพร. ต าบลท่า ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 104 คน ท่าจ าปาด าเนินงาน

จ าปา อยา่งมีประสิทธภิาพ
4 โครงการต้ังจดุตรวจ อ าเภอตามโครงการต้ัง 1  คร้ังต่อ 1  ปี  -  - 30,000 30,000 30,000  16 หมูบ่้าน โครงการต้ังจดุตรวจ งานป้องกนั

ในเทศกาลปีใหม่ จดุตรวจเทศกาลปีใหม่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) จดุตรวจในเทศกาล
ปีใหม่

5 จดัต้ังจดุตรวจในเทศกาล เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุในช่วง 1 คร้ังต่อ 1  ปี  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ป้องกนัอบุัติเหตุ งานป้องกนั
สงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน ในช่วงเทศกาล

6 ส่งเสริม สนับสนุนชุดรักษา เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน           ( ชรบ. ) 16  -  - 50,000 50,000 50,000 ( ชรบ. ) 16 ประชาชนในหมูบ่้าน งานป้องกนั
ความปลอดภยัภายใน ชุดรักษาความปลอดภยั  หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  หมูบ่้าน มีความปลอดภยั
หมูบ่้าน(ชรบ.) ภายในหมูบ่้าน(ชรบ.) ในชีวติและทรัพยสิ์น

7 รณรงค์ เฝ้าระวงั เพือ่เฝ้าระวงั      ประชาชน  -  - 20,000 20,000 20,000 ผู้ติดยาเสพติด ประชาชนไม่ยุ่งกี่ยว งานป้องกนั

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ไม่ใหเ้ยาวชไปยุ่งเกี่ยว เยาชนในพืน้ที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน กบัยาเสพติด

และสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ กบัยาเสพติด ต าบลท่าจ าปา
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1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม ผ 02
1.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                     งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

8 ค่ายฟืน้ฟแูละพฒันาเด็ก เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน เด็ก  เยาวชน  -  - 20,000 20,000 20,000 เยาวชนทีติ่ด เด็กและเยาวชน ส านักปลัด
เยาวชนเนือ่งจากปัญหา หา่งไกล ยาเสพติด ในต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาเสพติด หา่งไกลยาเสพติด
ยาเสพติด 16 หมูบ่้าน

9 จดัต้ังหมูบ่้าน/ชุมชน เพือ่จดัต้ังหมูบ่้าน/ หมูบ่้าน/ชุมชนใน  -  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบ่้าน มีการสร้างเครือขา่ย ส านักปลัด
เขม้แขง็เอาชนะยาเสพติด ชุมชน ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน/ชุมชน งานป้องกนั

หา่งไกลยาเสพติด หา่งไกลยาเสพติด
10 รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนในต าบล         -  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

เร่ืองสาธารณภยัต่างๆ เร่ืองสาธารณภยัต่างๆ  ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน และพร้อมรับมือกบั งานป้องกนั
สาธารณะภยั

11 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพือ่เป็นการ สมาชิก อปพร.  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน อปพร. ต าบล ส านักปลัด
ต าบลท่าจ าปา เพิม่ศักยภาพ อปพร. ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน ท่าจ าปามีศักยภาพ งานป้องกนั

ต าบลท่าจ าปา เพิม่มากขึ้น
12 สร้างสรรค์สังคม รณรงค์ด่ืม เพือ่รณรงค์ใหเ้ด็กเยาวชน 16 หมูบ่้าน  -  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบ่้าน ลดอบุัติเหตุแก่ ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครนป้องกนั ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) อปพร.ต าบล ฝ่ายพลเรือนมี งานป้องกนั
ฝ่ายพลเรือน ท่าจ าปา ศักยภาพเพิม่มากขึ้น

13 สนับสนุนการจดับริการ เพือ่จดัท าบริการ 16 หมูบ้าน  -  - (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชน มีการป้องกนัและ ส านักปลัด
สาธารณะด้านการป้องกนั ธารณะด้านการป้องกนั  16 หมูบ่้าน บรรเทาสาธารณภยั งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยั ขององค์กรปกครอง
ขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต
ส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่ ส่วนท้องถิ่นในเขต พืน้ทีอ่ าเภอท่าอเุทน
อ าเภอท่าอเุทน พืน้ทีอ่ าเภอท่าอเุทน
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ผ 02
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
1.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

14 ฝึกอบรมป้องกนัอคัคีภยั เพือ่ฝึกอบรมป้องกนั สมาชิก อปพร.  -  - 50,000 50,000 50,000 สมาชิกอปพร. เพือ่ป้องกนัอคัคีภยั ส านักปลัด
อคัคีภยั ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต าบลท่าจ าปา

15 โครงการพฒันาแกนน า เพือ่ป้องกนัเด็กจมน้ า เด็ก  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 16 มีการป้องกนัเด็ก กอง
ผู้กอ่การดีป้องกนัเด็กจมน้ า ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน จมน้ า การศึกษา
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ผ 02
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
1.6 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                  งบประมาณทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 จดัท าประชาคมหมูบ่้าน เพือ่รับทราบปัญหาและ ประชาชนทุก  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบ่้าน ส านักปลัด
หมูท่ี ่1 - 16  / ต าบล ความต้องการของประชา เขา้ร่วมประชาคม (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ได้รับการ ตอบสนอง

ชนแลกเปล่ียนความคิด ทีต่รงตามต้องการ
เหน็ซ่ึงกนัและกนั

30000 30000 30000 30000 30000
1
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ผ02
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงน่าอยู่
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่2 ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่ 
2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

ก่อสรา้งถนนคสล.
1 กอ่สร้างถนน คสล.บริเวณศาลาจดุ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3 เมตร  -  - 54,000 54,000 54,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ปล่อยเรือถงึบ้านค าพอก ยาว 30 เมตร
(ขยายไหล่ทาง)ฝังแม่น้ าโขงหมูท่ี ่1

2 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่1 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 30,000 30,000 30,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนานายไกรเลิศ ค าชนะ ยาว 17 ม.

3 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่ 2 จาก เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สวนนายเลิง บุโพธิ์ ถงึหางดอนยาว ยาว 200 ม.

4 กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่2สายจากไร่เตือนใจ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม. 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 ถงึท่าทราย ยาว 350 ม.

5 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่3 สายจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ยาว 200 ม.
บ้านค าพอกถงึบ่อสระหนิ

6 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 350000 350000 350000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่3  สายทางเขา้บ้านนายค าไหว  ยาว 600 ม.
 ผุยแพง

7 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 550,000 550,000 550,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่3 สายริมเขื่อนจากบ้านท่าดอกแกว้ ยาว 1,300 ม.
ถงึบ้านท่าจ าปา

8 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่3 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 รอบสระนาน้อย ยาว 800 ม.
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2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่ ผ 02
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

9 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่3 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายหน้าโรงเรียนชุมชนค าพอกท่าดอกแกว้ ยาว 500 ม.

10 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่4 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 600,000 600,000 600,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายคึกฤทธ ์ ยาว 3,000 ม.
 

11 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่4 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายหนองแสง เริมจากบ้านนางมอญ ยาว 800 ม.
 สุขวพิฒัน์  ถงึถนนริมโคก นานายทว ี
 บุญศรี 

12 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่4 สายจากบ้านนางสมร  ยาว 800 ม.
สุขวพิฒัน์ ถงึบ้านนางสวย  บุญดี

13 กอ่สร้างถนน คสล. หมูที ่5 สาย เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายริมโขงเร่ิมจากบ้านท่าดอกแกว้ ยาว 200 ม.
 หมูท่ี ่5 - บ้านท่าจ าปา หมูท่ี ่1

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูบ่้าน หมูท่ี ่5 สายจากหลัง อบต.ท่าปา ยาว 300 ม.
ถงึ บ้านนาค ามี 

15 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่6 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 960,000 960,000 960,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายริมหว้ยขี้หมู  บริเวณส่ีแยกหว้ยขี้หมู ยาว 400 ม.
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2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่ ผ 02
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

16 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่6 กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายรีสอร์ทไทญ้ ยาว 400 ม.

17 กอ่สร้างถนน คสล .ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่7  สายไปประปาหมูบ่้าน ยาว 150 ม.

18 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่5 กวา้ง 4 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายนาดี  ฮโลลม ถงึ ยาว 150 ม.
บ้านนายบบรรจง  ดวงดูสัน

19 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จาก ทางหลวงชนบท2245 ยาว 60 ม.
ถงึบ้านนายประพนัธ ์สุวรรณมาโจ

20 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จาก ทางหลวงชนบท2245 ยาว 80 ม.
ถงึ ป่าช้า

21 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่7 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายมาน มาดี ยาว 80 ม.

22 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่8 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายจากแยกถนนดอนแดง – ดอนดู่ ยาว 300 ม.
 ถงึ บ่อขยะ 

23 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หว้ยพระหมูท่ี ่9 จากบ้านนาทว ี ชมพพูระ ยาว 150 ม.

24 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม. - - 20,000 20,000 20,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่10  สายขา้งวดับ้านดอนต้ิว ยาว 7 ม.
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2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่ ผ 02
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั รบัผิดชอบ

25 กอ่นสร้างถน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 20,000 20,000 20,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่10 สายขา้งบ้านนายทองดี ยาว 7 เมตร

26 กอ่สร้างถนนคสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 20,000 20,000 20,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่10  สายหน้าวดั ยาว ๒๐๐ ม.

27 กอ่สร้างถนนคสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 20,000 20,000 20,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่10  สายหน้านางรุ่งทิพย ์ ยาว 30 เมตร
ถงึบ้านนางมัง ศรีหะมงคล

28 กอ่สร้างถนน คสล. หมูที ่11 สาย  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
บ้านท่าแต้ – โรงเรียนบ้านท่าแต้ ยาว ๒๐๐ ม.

29 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 หมูท่ี่11 สายจากถนนบ้านท่าแต้ถงึป่าช้า ยาว 500 ม.

30 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่11 สายบ้านท่าแต้ดอนต้ิว ยาว 500 ม.

31 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่11 สายริมแม่น้ าสงครามถงึนาตาสังข ์ ยาว 500 ม.

32 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 หมูท่ี ่11 สายหนองค า ยาว 500 ม.

33 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่11 สายริมแม่น้ าสงคราม ยาว 500 ม.

34 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 สายหลังวดัศรีเจริญธรรม ยาว 150 เมตร

35 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 สายจากหว้ยทราย ยาว 1,500 เมตร

 ถงึป่าชุมชนดงกระแสน 
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ผ 02
2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั รบัผิดชอบ

36 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 ถนนสายขา้งโรงเรียน ยาว 150 เมตร

บ้านนาดอกไม้  

37 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 สายขา้งวดัศรีเจริญธรรม ยาว 175 เมตร

38 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 สายเขา้ดอนปูต่า ยาว 100 เมตร
39 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่12 สายจากสระ  สปก. ยาว 100 เมตร

 ถงึนานายเลียง   สานาผา 
40 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 350000 350000 350000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่13 สายป่าช้า ยาว 150 ม.  

41 กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่14 ซอยบ้านนายแง ปูโ่ค้ย  ยาว 200 ม.  
ถงึถนนซอยบ้านนายคาน  ด่านหา  

42 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้งง 4 เมตร - - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่14จากหน้าบ้านะนายมาน  ยาว 80 เมตร 
ชมพพูระถงึบ้านนายเอง็ ชมพพูระ 

43 กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน   เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง  5  ม. - - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูที ่15 จากดอนแดง ถงึ ยาว 1,000 ม.
บ่อขยะ ทุง่นาคาด 
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2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่ ผ 02
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั รบัผิดชอบ

44 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่15 เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 ม. - - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายทุง่นาราช - บ้านดอนแดง ยาว 700 ม.

45 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่15 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม. - - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากบ้านนาธดิา ถงึ หว้ยปลาฝา ยาว 1,000 ม.

46 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่15 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม. - - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ป่าช้า - สายดอนดู่ ยาว 40 ม.

47 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่15 เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 ม. - - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายทุง่นาราช - บ้านดอนแดง ยาว 700 ม.

48 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่15 เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 ม. - - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายหว้ยปลาฝา ยาว 100 ม.

49 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่16 เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 ม. - - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายบ้านนายปรีชา ปูห่ว้ยพระ ยาว 500 ม.
ถงึหน้าบ้านนางวลันิภา  วงัอปุัดชา 

50 กอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่16 เพือ่การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 ม. - - 350,000 350,000 350,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายบ้านค าเตย  - ไปค าเตยน้อย ยาว 500 ม.

ซ่อมสร้างถนน คสล.
51 ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 เมตร - - 600,000 600,000 600,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่6 สายส่ีแยกหน้าบ้าน ยาว 200 เมตร 
นางละเอยีด  เตปิลัย  
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52 ซ่อมแซมถนน คสล. ในหมูบ่้าน หมูท่ี ่6 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม. - - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายส่ีแยกหว้ยขี้หมูหน้าบ้านนายสุข  ค าเผือ ยาว 200 ม.

53 ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่9  สายหว้ยพระ - นาดอกไม้ ยาว 50 ม.
กอ่สร้างถนนลูกรัง

54 โครงการถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม. 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
  หมูท่ี ่1 สายนาตาแย ยาว 350 ม.
ถงึฝ่ายน้ าล้นหว้ยภแูวง 

55 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่1  สาย เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 425,000 425,000 425,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หนองผักแวน่ถงึนานายศิลา ไกแ่กว้ ยาว 1,000 ม.

56 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่๒  ซอย เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 6 ม.  -  - 306,000 306,000 306,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

นายพมิล สาปา ถงึ หางดอนยาว ยาว 600 ม.

57 กอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 6 ม.  -  - 360,000 360,000 360,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่2 สายขา้งบริษัท ธนกร  ยาว 3,500 ม.

คอนกรีต ถงึป่าชุมชนหางดอนยาว 
58 กอ่สร้างถนนลูกรังสายสวนยาง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๓ ม.  -  - 255,000 255,000 255,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่๓ สายสวนยางนายรัศมี ดอยมา ยาว 1,000 ม.
ถงึ สวนยางนายสมัย ซองทอง 

59 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่การเกษตร             เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๓ ม.  -  - 255,000 255,000 255,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่3 จาก หว้ยภแูวง ถงึ ยาว 1,000 ม.
ถนนสายนานายแดง ตักโพธิ์
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60 กอ่สร้างถนนลูกรักสู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี่3 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

จากนานายพฒันพงษ์  โค่ยอนิทร์ ยาว 200 ม.
ถงึหว้ยถ้ า

61 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่3 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายจากหว้ยภแูวง ถงึถนนสายช ากะเม็ด ยาว 200 ม.

62 กอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 238,000 238,000 238,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่5 สายนาโคกใต้จาก ยาว 700 ม.
สวนยางนายสัมฤทธิ์ชัยปราการญ์ 
ถงึ นานายเกสร จนันัน

63 กอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 204,000 204,000 204,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่5 สายนาโคกเหนือ ยาว 600 ม.
จากสวยยาง นายค าดี โพชะโน
 ถงึ นานายวรวทิย ์อทุัยแสน

64 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่5 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 170,000 170,000 170,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ซ าผักแพรว(2)ระหวา่งถนน ยาว 500 ม.
2032ถงึนานายเสง่ียม สมปัญญา

65 กอ่สร้างถนนลูกรังสายรอบทีส่าธารณ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ประโยชน์ หมูท่ี ่6 ยาว 3,000 ม.

66 กอ่สร้างถนนลูก เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  ม.  -  - 340,000 340,000 340,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่6 จาก ถนน 2032 ยาว 1,000 ม. 
 ถนนศรีสงคราม
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67 ถมทีโ่นนสาวอา้ 7 ไร่ เพือ่เป้นสถานทีใ่นการ พืน้ที ่7 ไร่  -  - 350,000 350,000 350,000 จ านวน 1 แหง่ มีพืน้ทีใ่นการจดั กองช่าง

จดักจิกรรมต่างๆ กจิกรรมต่าง

68 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่8 สายใหม่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  เมตร  -  - 340,000 340,000 340,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากป่าช้า ถงึ สวนนายไม  นามใต้ ยาว 1,000 ม. 

69 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่8 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 340,000 340,000 340,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายรอบวดัสวา่งอารมณ์ ยาว 300 ม.

70 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี ่8 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายรพสต. สู่หว้ยทราย ยาว 1,000 ม.

71 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี ่8 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 340,000 340,000 340,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากบ้านดอนแดง สู่หว้ยทราย ยาว 1,000 ม.

72 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี ่8 สาย เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ขา้งโรงเรียนท่าจ าปาวทิยาคม ถงึ ยาว 700 ม.
ดอนดู่

73 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 6 ม.  -  - 408,000 408,000 408,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่๙ สายนานายโย ชมพพูระ ยาว 800 ม.
 ถงึ หว้ยกระทาด

74 กอ่สร้างถนนลูกรังหมูท่ี่11 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 136,000 136,000 136,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ระหวา่งบ้านท่าแต้ ยาว ๔๐๐ ม.
ถงึบ้านปุง่แก สายหว้ยหวายหลึม

75 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมูท่ี ่11  สายจากริม เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แม่น้ าสงครามบ้านท่าแต้ ยาว 6๐๐ ม.

76 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูที ่12  สายสวนยางนางทองสังข ์ ยาว 25๐ ม.

วจินัทร์ ถงึสวยนายนิกร  วจินัทร์ 
25,991,000
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
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ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั

77 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูที ่12  สายทางลงบ่อประปาหมูบ่้าน ยาว 20๐ ม.
78 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูที ่12 จากสวนนายเลิง บุโพถงึ ยาว 350ม.
นานายนิกรวจินัทร์

79 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 340,000 340,000 340,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
บ้านปุง่แก หมูท่ี ่13 ยาว 1,000 ม.
 สายยานายสวา่ง – นานางนารี 

80 กอ่สร้างถนนลูกรังบ้านปุง่แกหมูท่ี่13 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายปุง่แก – ม่วงสุม ยาว 3,000 ม.

81 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 204,000 204,000 204,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที่14 สาจากนานางสุนี ด่านหา ยาว 600 ม. 
ถงึนานายคาน ด่านหา  

82 ขถนนริมโขง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ถนนริมโขงจดุปล่อยเรือ  หมูท่ี ่1 ยาว 50  ม. 

83 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที ่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 6 ม.  -  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตร หมูท่ี ่2 ซอยน าโชค ยาว 500 ม.
ถงึสวนยางนายประพนัธ ์บุญพมิพ์

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่3 ยาว 1,000 ม.

สายขา้งสวนสุข ีจนันัน

ถงึ สวนยาง พ.ต.ท. แวว โพบุตร
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85 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่3 จากสวนนางศรีสุดา  โสเกา่ขา่ ยาว 350 ม.

ถงึ นานางศรีพระจนัทร์  จนัทร์นัน

86 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูที ่3 จากถนนสายบ้านค าพอกดอนแดง ยาว 500 ม.

ถงึนานายสมัย    ซองทอง

87 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

 หมูท่ี ่3  จากสวนนายสุข ี จนัทร์นัน  ยาว 550 ม.

ถงึสวนยายโยธนิ  มวยลี

88 ปรับปรุงถนนลูกรังสายสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่3 จากสวนหมอโอ ๋ถงึสวนนายนิมิต  ยาว 600 ม.
 ซองทอง

89 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 หมูท่ี ่3 จากสาวนยางนายรัศมี  ยาว 600 ม.

ดอยมา ถงึ สวนนายสมัยซองทอง

90 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 320,000 320,000 320,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายหว้ยภแูวงทัง้ 2 ขา้ง สายขา้ง ยาว 2,000 ม.   

ตะวนัออกจากนานายเสมอ พรมเภา

 ถงึ นายทักษิณ ตักโพธิ์

91 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่4  ยาว 1,600 ม.   

ถนนสายล าหว้ยภแูวง
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งบประมาณและทีม่า



2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั รบัผิดชอบ

92 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ที่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 320,000 320,000 320,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

การเกษตรหมูท่ี ่4 สายขา้งตะวนัตก ยาว 2,000 ม.       

จากนานางสมหวงั ทุมแต้ม 
ถงึ นานายพนัมวยลี

93 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 32,000 32,000 32,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูที่5 สาย ยาว 200 ม.
นาลาดจากนานายโกมินทร์
ถงึฮ่องอกีดู

94 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูที ่5  ยาว 1,000 ม.
สายนาปลาฝาถนน 2032 
ถงึ นานายทอน สมยศ

95 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 320,000 320,000 320,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่5 สายนาลาดจากนา

 นางบรรจง สุตะภกัด์ิ ยาว 2,000 ม.

96 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่5 ยาว 1,000 ม.

จากถนน2032 – ฝายน้ าล้น

97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

การเกษตร หมูท่ี ่5 สายนานางบรรจง  ยาว 200 ม.

 สุตภคั ถงึนานางพชิยา  พลเหลือ 

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที ่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 32,000 32,000 32,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตรหมูท่ี ่6 ยาว 200  เมตร
 สายนานางสมัย จนัทะขนิ 
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งบประมาณและทีม่า



โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                   งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที ่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 เมตร  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

การเกษตร หมูท่ี ่6 สายนาปลาฝา ยาว 1,000 ม.
100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ เมตร   -   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่6 ยาว 500  เมตร
101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ เมตร   -   - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่6 สายถนนศรีสงครามถงึนานายพรีนัย ยาว 100  เมตร
 พลเหลือ

102 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที ่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตรหมูที่7 สายโพนหาดจาก ยาว 500  เมตร
สวนยางนางรัศมี ถงึสวนยางนางสุภี

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่7 จากสวนนาง นวลจนัทร์  ยาว 2,000 ม. 
ถงึสวนนายสุพ ี

104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  เมตร  -  - 240,000 240,000 240,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่8 ยาว 1,500 ม.

 สายนานายวชิัย บุญเหลา 
105 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  เมตร  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี่8จากปาก ยาว 1,000 เมตร
ทางนากระแต้ ถงึนายไสว นามใต้  

106 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  เมตร  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่8
 สายจากนานาที วงัอปุัดชา ยาว 1,000 เมตร

107 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4  เมตร  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูที ่8 ยาว 1,000 เมตร
สายจากนานายอเุทน วะโลลม
 ถงึนานายประเภท  วะโลลม 
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

108 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที ่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  เมตร  -  - 180,000 180,00 180,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตรหมูท่ี่8 สายจากปากทาง ยาว 1,500 เมตร
บ้านดอนแดงถงึบ้านนายเล วอนาม 

109 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  เมตร  -  - 120,000 120,000 120,000 120,000 การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรหมูท่ี ่8  ยาว 1,000 เมตร
สายจากนา นายเล็ด วอนาม
ถงึ นานายฤทธ ์ พะมี  

110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  ม.  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000 การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่8 สาย จาก ยาว 1,500 ม.
นายปราณี ประพสัรางค์ถงึนานายแป 

111 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  เมตร  -  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู้พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่8 ยาว 1,000 ม.
 สายจากนานายโชคชัย  หลวงแกว้ 

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร   -  - 480,000 480,000 480,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่8 สายรอบป่าช้า ยาว 3,000  ม.

113 ปรับปรุงซ่อมแซมสู่พืน้ทีก่ารเกษตร  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3 ม. 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูที ่8 สายจากนานายพรม ยาว 1,000 ม.
ชัยวงค์ษา ถงึปากทางบ้านค าเตย

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 32,000 32,000 32,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่9
สายดอนสวรรค์ – ฝายน้ าล้น ยาว 200 ม.

115 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร พร้อมถมดิน ยาว 600 ม.
พร้อมวางท่อ  2  จดุ บ้านหว้ยพระหมูท่ี ่9  
สายสวนยาพารา นายสมานปูห่ว้ยพระ
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                               งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๓ ม.  -  - 42,000 42,000 42,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่10 สายนานายกอแคน ยาว ๓๕๐ ม.
จากหน้าบ้านนางค าพลอย อทศี
 ถงึนานายจนัชัย โยบุตรดา

117 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่๑๐ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 160,000 160,000 160,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จากทางบ้านดอนต้ิวไปนาโส้ ยาว 1,000 ม.

118 ปรับปรุงซ่มแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 144,000 144,000 144,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่1๐ สายแยก ยาว ๙๐๐ ม.
จากถนนทางหลวง๓๐๓๒
 ถงึนานายสิง ศรีหะลงคล

119 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.   -   - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายสู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่11 ยาว 3๐๐ ม.
จากท่าแต้ดอนต้ิวถงึหนองค ามน

120 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูที ่11 ยาว ๖๐๐ ม.
 สายรอบดอนปูต่า

121 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่11 สาย รอบหว้ยทราย ยาว 1,500 ม.

122 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 64,000 64,000 64,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่11 สาย ยาว 4๐๐ ม.
ท่าแต้น้อยถงึหนองค ามน

123 ปรับปรุงซ่อมแซมสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม. - - 250000 250000 250000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่11 หมูท่ี ่นานายใจ  สีผาบ  ยาว 1,20๐ ม.
ถงึหนองค า 
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                            งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม. - - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่11 ยาว 5๐๐ ม.
 สายถนนท่าแต้ – หนองค ามน

125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3 เมตร   -  - 108,000 108,000 108,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 หมูที ่11 สายบ้านดง -ปุง่แก ยาว  900 เมตร 
 จากหนองผักบุง้ ถงึ
นานายสวา่ง สอนสา 

126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมูที่12 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายสวนยางนางดรุณี  สานาผา ยาว 1,000 ม.
ถงึ นานายคต  โยบุตรดา

127 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 240,000 240,000 240,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่12 ยาว 1,500 ม.
สายป่าชุมชนดงกระแสน

128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมูท่ี่13 เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง   4 ม.   -  - 240,000 240,000 240,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
บ้านปุง่แกสายหว้ยหวายหลึม ยาว 1,500 ม. 
เร่ิมจากนานายทว ีสอนสา
ถงึนานายยทุธพงษ์ สอนสา 

129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง   4 ม.   -  - 240,000 240,000 240,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 หมูท่ี่13 บ้านปุง่แก ยาว 1,500 ม.
สายบ้านปุง่แก– บ้านดง
ถงึนานาย อุ่น ศรีหะมงคล

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังระหวา่ง  เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 เมตร  -  - 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูบ่้านหมูที ่13  บ้านปุง่แก –   ยาว 300 เมตร  
บ้านท่าแต้ (พร้อมบล็อกคอนเวร์ิส )

80
ผ02

2.  ยทุธศาสตรบ์า้นเมอืงน่าอยู่



2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
131 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูก เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง ๔ ม.  -  - 320,000 320,000 320,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

บ้านปุง่แก หมูท่ี ่13 สาย ยาว 2,000 ม. 
นานายทองพลู  นามบุตร

132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภาย เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ในหมูบ่้านหมูท่ี่14 สายบ้านนายลัว ยาว 600 ม.  
มุนไชยพงัถงึนานายสุขสันต์ สาเส็ง 

133 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่14 สาย ยาว 3,000 ม.  
หลังโรงเรียนบ้านหว้ยพระ – หนองพอก 

134 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตรหมูบ่้าน หมูท่ี ่14 ยาว 3,000 ม.  
 สายของหน้าบ้านของนางสาวสุพฒัตรา 
ทางเขา้ดอนปูต่าถงึนานายคาย  ด่านหา

135 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืน้ที่ เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 4 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
การเกษตร หมูท่ี ่14 สายหน้าบ้าน ยาว 3,000 ม.  
นายจอน  ชมพพูระ ถงึนานายสีดา  สาเส็ง

136 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง  4  เมตร  -  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่15 จากนานายพดุ  บุญเหลา ยาว 400 เมตร
ถงึนานายสุทิน  โยธาตรี 

137 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  เมตร  -  - 100,000 100,000 48,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่15 จากบ้านนางสาวธดิา ยาว 400 เมตร 
เอเ้คนถงึบ้านนายสมัย บุญเหลา 

138 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3  เมตร  -  - 48,000 48,000 48,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมูท่ี ่16 จากบ้านายตึก ยาว 50 เมตร 
 สานาผา ถงึนานายสาร    โยธาตรี
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
ก่อสรา้งรางระบายน้้า เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 120,000 120,000 120,000 หมูท่ี ่1 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง

139 กอ่สร้างรางระบายน้ า ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 ยาว 65 ม.

140 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายใน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่2 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูบ่้านหมูท่ี ่2 สายหน้าบ้าน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
อาจารยป์ิยภทัร  บุโพธ์ ยาว 40 ม.

141 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 120,000 120,000 120,000 หมูท่ี ่2 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่2 สายสวนยายเจยีม  ก่ าซอน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.

ยาว 500 ม.
142 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 120,000 120,000 120,000 หมูท่ี ่2 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่2 สายบ้านนางรินทร์ภลั  ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
เลิศวฒันาโชติกลุ  ยาว 40 ม.

143 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่2 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่2 สายหน้าบ้านด.ต. สมจติร ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 แพงแสน ยาว 120 ม.

144 กอ่สร้างรางระบายภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่3 เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.  -  - 120,000 120,000 120,000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
น้ าหน้าบ้านายมงคล มวยลี ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ถงึหน้าบ้านภานุพงษ์  สุทธแิสน ยาว 60 ม.

145 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.  -  - 120,000 120,000 120,000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากหน้าบ้านนางปราณี ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 โค่ยอนิทร์ ไปจดถนนสายดอนแดง ยาว 200 ม.

146 กอ่สร้างรางระบายภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่3 เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.  -  - 350000 350000 350000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
น้ าหน้าบ้านนายชาตรี  มวยลีจดถนน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
สายบ้านดอนแดง ยาว 150 ม.
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

147 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.  -  - 350000 350000 350000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากบ้านนายแวว  โพธบิุตร ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ถนนสายหน้าหมูบ่้าน ยาว 150 ม.

148 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.  -  - 350000 350000 350000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากบ้านนายเลิศมาธาตุ ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ไปถงึแยกหน้าบ้านนายไกรบ  ซอทอง ยาว 150 ม.

149 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากบ้านนางสุดาวลัย ์ สุขวพิฒัน์ ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ไปจนถงึถนนสายหลังหมูบ่้าน ยาว 200 ม.

150 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากบ้านนางนิภา ตะไรช่าง ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ถงึบ้านายชาตรี  มวยลี ยาว 200 ม.

151 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่3 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่3 ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.

ยาว 200 ม.
152 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมู่ เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่4 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง

บ้านหมูท่ี ่4 ถนนสายกลางหมูบ่้าน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
เร่ิมจากบ้านนางสมนึก จนัทะพรม    ยาว 100 ม.
ถงึบ้านนางทันสมัย   สุขวพิฒัน์ 

153 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่5 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่5 สายจากบ้านนายค าพนัธ์ ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ละดอกท่า ถงึบ้านนายสุรันต์   พนัโน ยาว 150 ม.

155 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่6 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่6  สายแยกหน้าวดัเหนือ ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ถงึหน้าบ้านนางฤทัย  กติิศรีวรพนัธ์ ยาว 200 ม.
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2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
156 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 200,000 200,000 200,000 หมูท่ี ่7 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่ 7 สายจากบ้านนางสี นามหา ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ถงึ บ้านนางทาช่วยสุมาน ยาว 100 ม.

157 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมู่ เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่8 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
บ้านหมูท่ี ่8 สายจากส่ีแยก ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ถงึบ้านนางสาน ปูห่ว้ยพระ ยาว 100 ม.

158 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่8 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่8 สายจากบ้านนายสิงห ์ ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 อนิเทพ ถงึบ้านนายบุญชู  มะละ ยาว 100 ม.

159 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง 3 ม.   -  - 150,000 150,000 150,000 หมูท่ี ่9 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
บ้านหว้ยพระหมูท่ี ่9 ไม่ท่วมขงั ลึก 1.5 ม.
สายถนนแสงจนัทร์ตรงขา้มนานายน่าน ยาว 3 ม.

160 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 250,000 250,000 250,000 หมูท่ี ่9 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หว้ยพระหมูท่ี ่9  สายบ้าน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
นายถนนยางเบือก  ถงึบ้านนายหดั  ยาว 35 ม.
ชมพพูระ 

161 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี ขนาดท่อ 60 *100   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่9 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หว้ยพระหมูท่ี ่9  สายจากบ้านนางจอน ไม่ท่วมขงั ยาว 230 ม
 อนิเทพ – บ้านนคร   ปูห่ว้ยพระ  

162 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่10 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่10 สายบ้านนายทองพลู  นามบุตร ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.

ยาว 200 ม.
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163 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 200,000 200,000 200,000 หมูท่ี ่13 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง

หมูท่ี ่13 สาย หน้าบ้านนางวารี  ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
นามเมืองคุณ -บ้านนางอนงค์ ยาว 60 ม.
 นางเวยีงชัย

164 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 200,000 200,000 200,000 หมูท่ี ่13 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่13 สายหน้าบ้านนางสินทา   ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
สอนสา – นางเวยีงชัย  ค าลือ ยาว 60 ม.

165 กอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 200,000 200,000 200,000 หมูท่ี ่13 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่13 ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 สายหน้าบ้านนายวชิัย  ยาว 60 ม.
มหาสาร – บ้านนางสมบูรณ์  ออ่นรัตน์

166 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 350,000 350,000 350,000 หมูท่ี ่15 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่15 สายจากบ้านนายพงษ์ศักด์ิ                 ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 บุญเหลา ถงึสามแยกหน้าวดั ยาว 300 ม.

167 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 350,000 350,000 350,000 หมูท่ี ่15 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่15  สายจากหน้าบ้านนายอวยพร ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 นามหา ถงึหน้าบ้านายปน  บุญทียม ยาว 300 ม.

168 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 350,000 350,000 350,000 หมูท่ี ่16 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
 หมูท่ี ่16 สายขา้งวดั ถงึหน้าบ้าน ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
นางบัวภา เล่าป่า ยาว 300 ม.

169 กอ่สร้างถนนลูกรังสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 400,000 400,000 400,000 หมูท่ี ่16 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
 หมูท่ี ่16 สายโพนหาดถงึสวนนายเอี่ยม ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
โยธาตรี ยาว 600 ม.
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170 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 150,000 150,000 150,000 หมูท่ี ่16 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
หมูท่ี ่16 จากบ้านายเรียน   โยธาตรี  ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
ถงึบ้านนางวราภรณ์  อคัวงค์ ยาว 100 ม.

171 กอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง0.40ม.   -  - 150,000 150,000 150,000 หมูท่ี ่16 ระบายน้ าได้ดีไม่ท่วมขงั กองช่าง
 หมูท่ี ่16 จากบ้านนายสารโยธาตรี ไม่ท่วมขงั ลึก 0.40 ม.
 ถงึ บ้านนายพนัธุ์   มาดี ยาว 150 ม.

172 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสายป่าช้า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้
 หมูท่ี ่1 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 120 ม.  -  - อยา่งทัว่ถงึ กองช่าง

173 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ในครัวเรือน ย 1,500 ม  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
สู่พืน้ทีก่ารเกษตร  หมูท่ี ่1 อยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ

174 ขยายไฟฟา้แรงต่ าจากสวนยาง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ในครัวเรือน ยาว 200 ม.  -  - 100,000 100,00 100,00 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
นางสาวแจม๋จติร ถา้ซ้อน ถงึ ป่าช้า อยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
สาธารณะบ้านท่าจ าปา หมูท่ี ่2 

175 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่2 จาก เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
บ้านนางสาวอลิษา สุขวพิมัน์ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
ถงึบ้าน นายสันติ แพงจ าปา

176 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่ 2 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 250,000 250,00 250,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
จากบ้านนายประพนัธ ์บุญพมิพ์ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
  ถงึ ด่านชั่งน้ าหนัก

177 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่ 2 จากบ้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 600 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
นายชาตรี จนัทร์นัน ถงึ ไร่เตือนใจ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ

178 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมู่ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
บ้านหมูท่ี ่3 ซอยบ้านนายชาตรี ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
ถงึ นายเสนอ  โค่ยอนิทร์
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179 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ปชช.มีไฟฟา้ใช้ กองช่าง
หมูท่ี ่3 จากบ้านนายชาตรี  ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
มวยลี ถงึบ้านนายเสนอ  โค่ยอนิทร์

180 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าตามถนน หมูท่ี ่3 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
คึกฤทธิ์(ค าพอก - หนองดาล - ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
สงวนชุมชน - พืน้ทีก่ารเกษตร)

181 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่4 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 40 ม.  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ซอยตันบ้านนายพมิพภ์า จนัทะพรม ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ อยา่งทัว่ถงึ
 ถงึบ้านนายถวนิ สอนซ้าย

182 ขยายไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่4 จากบ้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 80 ม.  -  - 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
นายอภนิันท์ ท่าเข ถงึ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
บ้านนางวชัรา สุวรรณมาโจ     

183 ขยายเขตไฟฟา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  500  ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่4 ถนนสายคึกฤทธิ์ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

184 ขยายไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง หมูที ่5 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 70 ม.  -  - 10,500 10,500 10,500 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ซอยเสนาบ้านนางนันทะกา พลเสนา ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ     ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึบ้าน นายอดุล ละดอกท่า

185 ขยายไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่5 จากส่ีแยก เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 200 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
อบต. ถงึถนน 212 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

186 ขยายไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่5 จากบ้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
นายปรีชา สมปัญญา ถงึ บ้าน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
นายนิติพงษ์ ค าลือ (ซอยวดัเกา่)
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187 ไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่6 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 1,000 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 ริมเขื่อนจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ท่าดอกแกว้ – หว้ยขี้หมู

1188 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าหว้ยขี้หมู ถงึ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หนองเต่าา  หมูท่ี ่6 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

189 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่6 สายจากบ้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 250 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
นางผุน   ค าดอก ถงึบ้านนายแดง  จมูโค้ว ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

190 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7     เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 1,000  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายค าเตย –  บ้านดง   ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

191 ขยายเขตไฟฟา้ส่องริมทาง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่7 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

192 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 800  เมตร  -  - 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้าน หมูท่ี ่8 สายจากบ้าน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
นายวนิ  ชัยวงศา
 ถงึบ้านนายไมนามใต้ 

193 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 350  เมตร  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้าน หมูท่ี ่8 สายจากบ้านนางวนั ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึหว้ยปลาฝา

194 *ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่9 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายหว้ยพระ ถงึ หว้ยทวย ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

195 *ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่9 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 100 ม. 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายจากบ้านนางจอม ยางเบือก ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึวดัป่าแสงจนัทร์
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196 ขยายไฟฟา้แรงต่ าสาย เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว ๕๐๐ ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หว้ยสร้างโลกหมูท่ี ่10 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

197 ขยายไฟฟา้แรงต่ า  หมูที ่10 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว ๒๐๐ ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
จากบ้านดอนต้ิว - ดอนดู่ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

198 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 700 เมตร  -  - 350,000 350,000 100,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 สายนานายทว ีบุญเทียม ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

199 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 400 เมตร  -  - 250000 250000 250000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 สายกอแคน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

200 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 1,000 เมตร  -  - 500000 500000 500000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 สายป่าช้า ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

201 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูที ่11 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว ๕๐๐ ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 สาย บ้านท่าแต้ – หนองค า   ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

202 ขยายไฟฟา้แรงต่ าริมแม่น้ าสงคราม   เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว ๖๐๐ ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่11 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

203 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง หมูท่ี ่11 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 2,500 เมตร  -  - 500000 500000 500000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 สายทางบ้านท่าแต้ ถงึบ้านท่าแต้น้อย ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

204 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูที ่11 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 700 เมตร  -  - 250000 250000 250000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายท่าแต้ – ดอนต้ิว ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

205 ขยายเขตไฟฟา้บ้านท่าแต้นาตาสังข ์ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 100 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่11 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

206 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสู่ป่าช้า หมูท่ี ่11 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 800 เมตร  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
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207 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่12 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว150 เมตร  -  - 100000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

สายจากโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึ สามแยกบ้านนายหนูพยีง 

208 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 250 เมตร  -  - 100000 100,000 100,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 หมูท่ี ่12 จากสวนยางนายเริง ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึสระ ส.ป.ก

209 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน   เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 เมตร  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่12 จากหมูท่ี ่12 – สวนนายปาวร  ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ผาเจริญ

210 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 เมตร  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่12 จ านวน  8  จดุ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

211 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 2,000 เมตร  -  - 500000 500000 500000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 หมูท่ี ่12 สวยป่าช่า - ป่าดงกระแสน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

212 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ ยาว 200 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่13 จากปากทางป่าช้าไปสวนยาง อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
นางทองใส  หอมหวน 

213 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากถนน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 400  มตร  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมายเลข 2032 ถงึ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ป่าช้า บ้านปุง่แก  หมูท่ี ่13     

214 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้านหมูท่ี ่15 จากหน้าวดั ถงึ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
 ทางเขา้หมูบ่้านไป ค าพอก
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215 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมูท่ี ่14 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
216 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  200 เมตร  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมูท่ี ่15 สายดอนแดง – ดอนดู่ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
217 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 เมตร  -  - 255,000 255,000 255,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมูท่ี ่15 สายรอบหมูบ่้าน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
จากบ้านนายนัฐ ตุ้ยแต ถงึ

บ้านนายเกษมศักด์ิ หลวงแกว้

218 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 200  เมตร  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมูบ่้าน หมูท่ี ่๑๕ จากหมูบ่้าน ถงึ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

ชลประทานหว้ยปลาฝา 

219 กอ่สร้างไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

 หมูที ่15 จากบ้านนางธดิา ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
 ถงึบ้านนายทันสมัยบุญเหลา

220 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้านค าเตย เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
 หมูท่ี ่16  สายบ้านค าเตย – ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
บ้านค าเตยน้อย

221 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่16 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 400 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
จากบ้านค าเตยใหญ่ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
 ถงึบ้านค าเตยน้อย

222 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน  เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ ยาว 3,000 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้านหมูท่ี ่16 จากทางเขา้ ใช้อยา่งทัว่ถงึ   ใช้อยา่งทัว่ถงึ
 หมูบ่้านค าเตย – หมูบ่้านค าเตย
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223 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ หมูท่ี ่2 เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ ยาว 400 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หน้าบ้านนายสุบรรณ ด าเกาะ 1 จดุ ใช้อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

224 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายในหมูบ่้าน เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่1 สายจากวดัศรีสวสั ใช้อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
ถงึบ้านนางชัชนิชา

225 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางซอยริม เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ ยาว 500 ม.  -  - 49,000 49,000 49,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
เขื่อนหมูท่ี ่2 ใช้อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

226 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน 10 จดุ  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่3 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

227 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน 5 จดุ  -  - 35,000 35,000 35,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

228 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  500 ม  -  - 35,000 35,000 35,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
ภายในหมูบ่้านหมูท่ี ่5 สายริมโขง ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

229 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 1,000  ม.   -   - 119,000 119,000 119,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้านหมูท่ี ่6  สายริมเขื่อนเร่ิม ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก – ท้ายเขื่อน 

230 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายใน หมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500  ม.   -   - 119,000 119,000 119,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมุท่ี ่8 สายดอนแดง - ดอนดู่ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

231 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายใน หมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 500  ม.   -   - 119,000 119,000 119,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมุท่ี ่8 สายดอนแดง - ค าเตย ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

232 ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟา้แรงต่ า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่9 สายหว้ยพระ – นาดอกไม้ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
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233 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 300 ม.  -  - 140,000 140,000 140,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง

หมูบ่้านหมูที ่9 จากสามแยกส านัก ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ
สงฆอ์า่งค าถงึ บ้านนายกา ชมภพูระ

234 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  500 ม  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่11 สายริมแม่น้ าสงคราม ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ

235 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  500 ม  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่11 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ

236 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายในหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว  500 ม  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน10สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่12  สายหน้าโรงเรียน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ

237 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งทางเขา้ เพือ่ประชาชนมีไฟฟา้ ยาว 500 ม.  -  - 59,500 59,500 59,500 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บ้านนาดอกไม้  หมูท่ี ่12 ใช้อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

238 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง  เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน ยาว 120 ม.  -  - 14,000 14,000 14,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
เขา้หมูบ่้านปุง่แกหมูท่ี ่13 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

239 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูท่ี ่13  เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ ยาว 150 เมตร  -  - 150,000 150,000 150,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายป่าช้า อยา่งทัว่ถงึ ใช้อยา่งทัว่ถงึ

240 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทางภายใน เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน จ านวน 4 จดุ  -  - 140,000 140,000 140,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูบ่้าน หมูท่ี ่14 สายจากบ้าน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 100 เมตร ใช้อยา่งทัว่ถงึ
นางเล็ต นันทะ ถงึ บ้านนางจ านง 

241 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง หมูท่ี ่14  เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน จ านวน 10 จดุ  -  - 400,000 400,000 400,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
จ านวน  10 จดุ ซอยประปาหมูบ่้าน ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 500 เมตร ใช้อยา่งทัว่ถงึ
และซอยขา้งวดัศรีบุญเรือง
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            ระบบประปา

242 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมทาง หมูท่ี ่16 เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน จ านวน 10 จดุ  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
สายหน้าบ้านนายตา  โยธาตรีถงึบ้านนายไว ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 200 เมตร ใช้อยา่งทัว่ถงึ
โยธาตรี

243 ติดตังไฟฟา้ระบบไฟฟา้โซล่าเซลล์ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน จ านวน 10 จดุ  -  - 400,000 400,000 400,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
หมูท่ี ่ 1 - 16 หมูล่ะ 10 จดุ ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 500 เมตร ใช้อยา่งทัว่ถงึ

244 ติดตังไฟฟา้ระบบไฟฟา้โซล่าเซลล์ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้ใน จ านวน 10 จดุ  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน1สาย ประชาชนมีไฟฟา้ กองช่าง
บ้านค าเตย  หมูท่ี ่16 ครัวเรือนอยา่งทัว่ถงึ ยาว 200 เมตร ใช้อยา่งทัว่ถงึ

245 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ประชาชน หมูที ่7,16  -  - 300,000 300,000 300,000 หมูท่ี ่7,16 ประชาชน กองช่าง
 หมูท่ี ่7,16 เพือ่ใหม้ีมีน้ าใช้ เพือ่ใหม้ีมีน้ าใช้

อปุโภค - บริโภค อปุโภค - บริโภค
ก่อสรา้งศาลา

246 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยป์้องกนัและ เพือ่ใหม้ีสถานทีจ่ดัเกบ็ ยาว 200 ม.  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แหง่ เพือ่ใหม้ีสถานที่ กองช่าง
บรรเทาสาธรณภยั อบต.ท่าจ าปา อปุกรณ์ งานป้องกนั จดัเกบ็อปุกรณ์

และบรรเทาสาธรณภยั ใหเ้ป็นระเบียบ
ใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย

247 กอ่สร้างโรงจอดรถทีท่ าการ เพือ่ใหม้ีสถานทีใ่นการจอดรถ 50×10  -  - 350,000 350,000 350,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานทีจ่อดรถได้ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อยา่งเพยีงพอ อยา่งเพยีงพอ

248 กอ่สร้างศาลาประชาคมหมูบ่้าน เพือ่ใหม้ีสถานที่ กวา้ง 6 x 8 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน1แหง่ มีสถานยทีจ่ดั กองช่าง
หมูท่ี ่1 จดักจิกรรมในหมูบ่้าน กจิกรรมในหมูบ่้าน

249 กอ่สร้างศาลาพกัผ่อนริมเขื่อน เพือ่ใหม้ีสถานทีพ่กั จ านวน 1 หลัง  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน1แหง่ มีสถานทีพ่กัผ่อน กองช่าง
(พร้อมจดุปล่อยเรือ) หมูท่ี ่1 ผ่อนหยอ่นใจ ในชุมชน
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250 โครงการยา้ยศาลา จดุปล่อยเรือ หมูท่ี ่1 เพือ่ใหม้ีสถานที่ จ านวน 1 หลัง  -  - 80,000 80,000 80,000 จ านวน1แหง่ มีสถานยทีจ่ดั กองช่าง
จดักจิกรรมในหมูบ่้าน กจิกรรมในหมูบ่้าน

251 กอ่สร้างศาลาร่ิมเขื่อนแม่น้ าโขง เพือ่ใหม้ีสถานทีพ่กั จ านวน 1 หลัง  -  - 100000 100,000 100,000 จ านวน1แหง่ มีสถานทีพ่กัผ่อน กองช่าง
บริเวณป่าช้าบ้านท่าจ าป่า หมูท่ี ่2 ผ่อนหยอ่นใจ ในชุมชน

253 ถมทีด่อนหอ บ้านท่าดอกแกว้หมูท่ี ่ 5 เพือ่ใหม้ีสถานที่ จ านวน 4 ไร่.  -  - 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถารทีใ่นการ กองช่าง

ในการกจิกรรมต่างๆ จดักจิกรรมต่างๆ
254 กอ่สร้างศาลาพกัญาติ หมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีสถานที่ กวา้ง 6 x 8 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1หลัง มีสถารทีใ่นการ กองช่าง

ในการกจิกรรมต่างๆ จดักจิกรรมต่างๆ
255 กอ่สร้างหอ้งน้ าในป่าช้า หมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีมีสถารทีใ่นการ จ านวน 2 หอ้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน2 หอ้ง มีสถารทีใ่นการบริการ กองช่าง

บริการประชาชนผู้ร่วมงาน ประชาชนผู้ร่วมงาน
256 กอ่สร้างลาน คสล. รอบป่าช่าหมูท่ี ่10 เพือ่ใหม้ีมีสถารทีใ่นการ ขนาด 30 × 30  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน2 หอ้ง มีสถารทีใ่นการบริการ กองช่าง

บริการประชาชนผู้ร่วมงาน ประชาชนผู้ร่วมงาน
257 กอ่สร้างศาลาพกัญาติ หมูท่ี ่11 เพือ่ใหม้ีสถานที่ กวา้ง 6 x 8 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1หลัง มีสถารทีใ่นการ กองช่าง

ในการกจิกรรมต่างๆ จดักจิกรรมต่างๆ
258 กอ่สร้างหอ้งน้ าในป่าช้า บ้านปุง่แก หมูท่ี ่13 เพือ่ใหม้ีมีสถารทีใ่นการ จ านวน 2 หอ้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน2 หอ้ง มีสถารทีใ่นการบริการ กองช่าง

บริการประชาชนผู้ร่วมงาน ประชาชนผู้ร่วมงาน
259 กอ่สร้างศาลาพกัญาติ หมูท่ี ่16 เพือ่ใหม้ีสถานที่ กวา้ง 6 x 8 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1หลัง มีสถารทีใ่นการ กองช่าง

ในการกจิกรรมต่างๆ จดักจิกรรมต่างๆ
ก่อสรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม

260 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านท่าจ าปาหมูท่ี่2 เพือ่การระบายน้ าได้ดี กวา้ง 0.๓0 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง
สายด่านชั่งน้ าหนัก ถงึ หางดอนยาว ลึก 0.๓0 ม.

ยาว 300 ม.
261 กอ่สร้างคลองไส้ไกริ่มโขง หมีท่ี ่3 เพือ่การส่งน้ าได้ดี ยาว 300 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

262 ขดุลอกสระบ่อหนิบ้านค าพอก หมูท่ี ่3 เพือ่เกบ็น้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ยาว 500 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน1แหง่ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง

263 โครงการขดุลอกเขื่อนหว้ยถ้ า บ้านค าพอก เพือ่เกบ็น้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง ยาว 500 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน1แหง่ มีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง กองช่าง
หมูท่ี ่3

264 ขยายบล็อคคอนเวสิด์ 2 ขา้ง หมูท่ี ่9 เพือ่การส่งน้ าได้ดี ยาว 2 เมตร  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง

265 กอ่สร้างบล็อคคอนเวสิด์ 2 ขา้ง  หมูท่ี ่10 เพือ่การส่งน้ าได้ดี ขนาด 3×6×1.5  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง
ชนิด  2 ช่อง ชนิด 2 ช่อง 

266 กอ่สร้างบล็อคคอนเวสิด์ 2 ขา้ง  หมูท่ี ่12 เพือ่การส่งน้ าได้ดี ขนาด 3×6×1.5  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง
ชนิด  2 ช่อง ชนิด 2 ช่อง 

267 โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพกั เพือ่การระบายน้ าได้ดี     ขนาด 0.40 ม.  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน1แหง่ น้ าไม่ท่วมขงั กองช่าง
บ้านดอนต้ิวหมูท่ี ่10  สายหน้าบ้าน  ยาว 150 เมตร
นางไหล  เขยีวค้า

268 กอ่สร้างธนาคารน้ าใต้ดิน การคมนาคมสะดวก จ านวน 16 บ่อ  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมูท่ี ่1-16  จ านวน 16 บ่อ

269 กอ่สร้างแนวกนัตล่ิงพงัริมแม่น้ าสงคราม เพือ่ป้องกนัตล่ิงพงั ยาว 800 ม  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน1แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้เพือ่การ กองช่าง
บ้านท่าแต้ หมูท่ี ่11 เกษตรอยา่งทัว่ถงึ

270 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า 4 สถานี เพือ่การระบายน้ าได้ดี ยาว 2,000ม  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 4 แหง่ การส่งน้ าได้ดี กองช่าง

271 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ เพือ่การสูบน้ าได้ดี  จ านวน 4 แหง่  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 4 แหง่ สูบน้ าได้ดี กองช่าง
จ านวน 4 แหง่

272 ขยายคลองส่งน้ าจากคลองส่งน้ าท่าจ าปา 2 เพือ่การส่งน้ าเพือ่การเกษตร จ านวน 1 สาบย  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน1แหง่ เกษตรกรมีน้ าใช้เพือ่การ กองช่าง
ถงึนานายสืบศักด์ิ  อยา่งทัว่ถงึ เกษตรอยา่งทัว่ถงึ
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

โครการตดัถนนลาดยาง
273 กอ่สร้างถนนลาดยางสาย การคมนาคมสะดวก กวา้ง 5 เมตร  -  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ค าพอกถงึบ้านดอนแดง หมูท่ี ่3 ยาว 6,000 เมตร 

274 โครงการตัดถนลาดยางพร้อมวางท่อ การคมนาคมสะดวก ขนาด 0.40 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
พร้อมบ่พกั บ้านดอนต้ิวหมูท่ี ่10  ยาว 8 เมตร
สายขา้งวดั

275 กอ่สร้างถนนลาดยาง หมูท่ี ่12 การคมนาคมสะดวก กว้าง 5 เมตร  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายหว้ยทราย – หว้ยภแูวง  ยาว 500 เมตร 

53,271,000

79,262,000
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตรก์าพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์ ผ02
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3 ยทุธศาสตรก์ารศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
3. ยทุธศาสตรก์ารศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
3.1   แผนงานการศึกษา

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
1 สนับสนุนทุนการศึกษาใหก้บั ใหก้บันักเรียน  ท่าจ าปาทุก  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 9 แหง่ ในการศึกษาต่อไป การศึกษา

นักเรียนทีย่ากจน ด้อยโอกาส ทีข่าด แคลนด้อยโอกาส โรงเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) และท ากจิกรรมต่างๆ
2 สนับสนุนคอมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้ีคอมฯใช้ในการ นักเรียน/เด็กในเขต  -  - 200,000 200,000 200,000 นักเรียน มีคอมพวิเตอร์ กอง

เพือ่การเรียนการสอน เรียนการสอนเพยีงพอ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 9 แหง่ เพยีงพอส าหรับ การศึกษา
3 อดุหนุนการเขา้ค่ายลูกเสือ เพือ่ใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนในเขต  -  - 20,000 20,000 20,000 นักเรียน นักเรียนมีความ กอง

กจิกรรมกลางแจง้ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 8 แหง่ สามัคคี ในหมูค่ณะ การศึกษา
4 จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหค้วามส าคัญแกเ่ด็ก นักเรียนในเขต  -  - 100,000 100,000 100,000 นักเรียน เด็กได้เขา้ร่วม กอง

ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 16 กจิกรรมวนัเด็ก การศึกษา
5 สนับสนุนตามโครงการตาม เพือ่เป็นการอดุหนุน นักเรียนในเขต  -  - 80,000 80,000 80,000 นักเรียน เป็นการอดุหนุน กอง

ปรัชญาเศรษฐกจิ โรงเรียนในพืน้ทีต่าม ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 9 แหง่ โรงเรียน ในพืน้ที ่ การศึกษา
พอเพยีงในโรงเรียน โครงการตาม ตามโครงการตาม

ปรัชญาเศรษฐกพิอเพยีง ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

6 ส่งเสริมใหม้ีหอ้งสมุดชุมชน เพือ่เสริมทักษะใน ประชาชนทุกคน  -  - 10,000 10,000 10,000 1 แหง่ ประชาชนมีหอ้ง กอง
การอา่นใหแ้กป่ระชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1  ปี สมุดชุมชนและ การศึกษา
ในชุมชน หนังสืออา่นทัว่ถงึ

8 จดัต้ังศูนยอ์นิเตอร์เน็ตในศุนย ์      เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน เด็กในศพด.มีการพฒันาการ กอง
พฒันาเด็กเล็กในต าบลท่าจ าปา ของเด็กในศูนยพ์ฒันา จ านวน  8  แหง่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ทีดี่ การศึกษา

เด็กเล็ก
8 ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน เด็กได้รับการสนับ  -  - 500,000 500,000 500,000 จ านวน 8 แหง่ ส่งเสริม สนับสนุน กอง

ในการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยเ์ด็กเล็กทีอ่ยู่ใน สนุนค่ใช้จา่ยในการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การศึกษา
เล็ก สังกดัองค์การบริหาร ความรับผิดชอบ ศึกษาในต าบล ทีอ่ยู่ในความ
ส่วนต าบลท่าจ าปา ท่าจ าปา รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. 8 แหง่  -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 8 แหง่ มีอาคารเรียนที่ กองช่าง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพยีงพอต่อจ านวน
ในความรับผิดชอบ ในความรับผิดชอบ เด็ก

10 จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียน เพือ่จดัซ้ือวสัดุส่ือการ ศพด. 8 แหง่  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวน 8 แหง่ นักเรียนมีวสัดุ กอง
การสอนใหก้บัศูนยพ์ฒันา เรียน การสอนใหก้บั (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่ือการเรียนการสอน การศึกษา
เด็กเล็กทีอ่ยู่ในความ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อยา่งเพยีงพอ
รับผิดชอบ

11 จา้งนักเรียน นักศึกษาปฎบิัติ เพือ่สร้างรายได้ใหแ้ก่ นักศึกษาปฎบิัติงาน  -  - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนในเขต นักเรียนมีรายได้ กอง
งานในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต าบลท่าจ าปา ระหวา่งปิดภาคเรียน การศึกษา
และวนัหยดุ และวนัหยดุ

12 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพือ่ใหเ้ด็กได้มีเคร่ือง ศพด. 8 แหง่  -  - 200,000 200,000 200,000 เด็กมีสนาม นักเรียนมี กองช่าง
เล่นสนามเด็กเล่นทีเ่พยีงพอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเล่นภาย เคร่ืองเล่นสนามทีเ่พยีงพอ
และเสริมสร้างพฒันาการ ในหมูบ่้าน และเสริมสร้างพฒันาการ
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3.1   แผนงานการศึกษา



โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                    งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

13 พฒันาศักยภาพนักเรียนกลุ่ม เพือ่ใหน้ักเรียนมี นักเรียนในต าบล  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 แหง่ นักเรียนในต าบล กอง
เครือขา่ยต าบลท่าจ าปา ศักยภาพเพิม่ขึ้น ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา มีศักยภาพ การศึกษา
(ค่ายวชิาการ O - NET, A - NET) เพิม่ขึ้น

14 สนับสนุนกจิกรรมนักเรียน เพือ่ใหน้ักเรียนร่วม นักเรียนในต าบล  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 8 แหง่ นักเรียนมีกจิกรรม กอง
ใหน้ักเรียนออกก าลังกาย กจิกรรมการออก ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมกนัภายในต าบล การศึกษา
ในต าบลท่าจ าปา ก าลังกาย

15 ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน                      เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์ 8 แหง่  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวน 8 แหง่ ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองช่าง
 – ภายนอกศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีภมูิทัศน์ภายใน– 

16 กอ่สร้างร้ัวรอบศูนยพ์ฒันา เพือ่ใหม้ีร้ัวรอบศูนย์ 1 แหง่  -  - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 แหง่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองช่าง
เด็กเล็ก  ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ พฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีร้ัวรอบและสร้าง
ศพด.บ้านดอนแดง ในความผิดชอบ ความปลอดภยั    

17 จดัหาอปุกรณ์เด็กเล่น ใหเ้ด็กมีอปุกรณ์เพือ่ 1 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 หมูท่ี ่8,15 เด็กมีอปุกรณ์เพือ่ กอง
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เสริมพฒันาของเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) เสริมพฒันาของ การศึกษา

บ้านดอนแดง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีอ่ยู่ เด็กศูนยพ์ฒันา
ในความผิดชอบ เด็กเล็กทีอ่ยู่

ในความผิดชอบ
18 โครงการสนับสนุนค่า เพือ่สนับสนุนศูนย์ 8 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน 8 แหง่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กอง

สาธารณูปโภค  -สาธารณูปการ พฒันาเด็กเล็กในความ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในความรับผิดชอบ การศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  รับผิดชอบได้รับการ ได้รับการสนับสนุน
ในความรับผิดชอบ สนับสนุนค่าสาธาร ค่าสาธารณูปโภค- 

ณูปโภค–สาธารณูปการ สาธารณูปการ
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                  งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
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19 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวรอบ เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม 1 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 นักเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองช่าง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร้ัวรอบศูนยพ์ฒันาเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวน 40 คน เล็กมีร้ัวรอบ 
บ้านหว้ยพระ เล็กความรับผิดชอบที่ และสร้างความ

อยู่ในความรับผิดชอบ ปลอดภยัใหก้บัเด็ก
20 โครงการการเตรียมความพร้อม เพือ่ใหม้ีความพร้อม นักเรียน  -  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง่ พฒันาการทีดี่ กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมวยัทัง้ส่ีด้าน การศึกษา

พฒันาการทีดี่สมวยัทัง้ พฒันาการทีดี่สมวยัทัง้ 8 ศูนย์

ส่ีด้าน ส่ีด้าน
22 โครงการสนับสนุนเด็กเล็ก เด็ก เป็นผู้มีคุณธรรม นักเรียน  -  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง่ เด็ก เป็นผู้มีคุณธรรม กอง

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จริยธรรม คุณลักษณะ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) จริยธรรม คุณลักษณะ การศึกษา
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ทีพ่งึประสงค์ ทีพ่งึประสงค์
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

21 สนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีบรรยากาศ ปลอดภยั นักเรียน  -  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง่ มีบรรยากาศ กอง
มีบรรยากาศ ปลอดภยั เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภยัเหมาะสม การศึกษา
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ของเด็กเล็ก กบัการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก ของเด็กเล็ก

22 เกดิการบริหารจดัการแบบ เพือ่มีส่วนร่วมระหวา่ง นักเรียน  -  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง่ เพือ่มีส่วนร่วม กอง
มีส่วนร่วมระหวา่งศูนย์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระหวา่งศูนยพ์ฒันา การศึกษา
พฒันาเด็กเล็กกบัชุมชน ชุมชน เด็กเล็กกบัชุมชน

23 โครงการจดัสร้างหอ้งสมุด เพือ่สร้างสังคมแหง่การ 1 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก มีหอ้งสมุดเพือ่ กอง
ประชาชน เฉลิมราชกมุารี เรียนรู้ตลอดชีวติ ใหแ้ก่ และเยาวชน สร้างสร้างการเรียน การศึกษา
จงัหวดันคพนม เด็กและเยาวชนคนไทย คนไทย ตลอดชีวติใหแ้ก่

เด็กเยาวชนคนไทย
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24 โครงการค่ายคุณธรรม เพือ่ใหเ้ด็ก เป็นผู้มี 1 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก เด็ก เป็นผู้มีคุณธรรม กอง

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเยาวชน จริยธรรม คุณลักษณะ การศึกษา
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ คนไทย ทีพ่งึประสงค์

25 โครงการมหกรรมการศึกษา เพือ่สร้างสังคม ศพด. 8 แหง่  -  - 60,000 60,000 60,000 จ านวน 8 แหง่ มีการเรียนรู้ กอง
ศูนยพ์ฒันาเด็ก แหง่การเรียนรู้การ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย์ การศึกษา

ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก พฒันาเด็ก
26 โครงการทฤษฎใีหม่เศรษฐกจิ เพือ่ทฤษฎใีหม่เศรษฐกจิ 1 แหง่  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก เป็นการอดุหนุน กอง

พอเพยีง พอเพยีง (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเยาวชน โรงเรียน ในพืน้ที ่ การศึกษา
คนไทย ตามโครงการตาม

เพือ่ทฤษฎใีหม่
เศรษฐกจิ พอเพยีง 

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  - 1,112,300 1,112,300 1,112,300 จ านวน เด็กในเขตพืน้ที่ กอง
ในการบริหารสถานศึกษา อาหารครบ 5  หมู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 18 แหง่ ต าบลท่าจ าปา การศึกษา
สนับสนุนงบประมาณ ได้รับสารอาหาร
อาหารกลางวนั รบ 5 หมู่

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่สร้างสังคม ศพด. 8 แหง่  -  - 385,900 385,900 385,900 จ านวน 8 แหง่ มีการเรียนรู้ กอง
ในการบริหารสถานศึกษา แหง่การเรียนรู้การ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย์ การศึกษา
สนับสนุนค่าจดัการเรียน ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก พฒันาเด็ก
การสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
(รายหวั)
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29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ใหเ้ด็กศพด. ศพด. 8 แหง่  -  - 40,000 40,000 40,000 จ านวน 8 แหง่ มีการเรียนรู้ กอง

ในการบริหารสถานศึกษา และมีหนังสือเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย์ การศึกษา
ส าหรับค่าใช้จา่ยในการ ทีค่รบถว้น พฒันาเด็ก
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา และมีหนังสือเรียน
เด็กเล็ก ( ค่าหนังสือเรียน) ทีค่รบถว้น

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ใหเ้ด็กศพด. ศพด. 8 แหง่  -  - 40,000 40,000 40,000 จ านวน 8 แหง่ มีการเรียนรู้ กอง
ในการบริหารสถานศึกษา และมีอปุกรณ์การเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย์ การศึกษา
ส าหรับค่าใช้จา่ยในการ ทีค่รบถว้น พฒันาเด็ก
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา และมีอปุกรณ์การ
เด็กเล็ก ( ค่าอปุกรณ์การเรียน ) เรียนทีค่รบถว้น

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่ใหเ้ด็กศพด. ศพด. 8 แหง่  -  - 46,800 46,800 46,800 จ านวน 8 แหง่ นักเรียน ศพด. กอง
ในการบริหารสถานศึกษา และมีเคร่ืองแบบนักเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีเคร่ืองแบบนักเรียน การศึกษา
ส าหรับค่าใช้จา่ยในการ ทีค่รบถว้น ทีถ่ตู้อง
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพือ่สร้างสังคม ศพด. 8 แหง่  -  - 70,000 70,000 70,000 จ านวน 8 แหง่ มีการเรียนรู้ กอง
ในการบริหารสถานศึกษา แหง่การเรียนรู้การ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย์ การศึกษา
ส าหรับค่าใช้จา่ยในการจดัการ ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก พฒันาเด็ก
ศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
(ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

103
ผ 02

3. ยทุธศาสตรก์ารศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
3.1   แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                    งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
33 โครงการการพฒันา เพือ่เตรียมความพร้อม  1 แหง่  -  - 20,000 20,000 20,000  1 แหง่ มีความพร้อมเป็น กอง

โรงเรียนเพือ่เตรียม เป็นโรงเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรงเรียนแม่ขา่ยตาม การศึกษา
ความพร้อมเป็นโรงเรียน แม่ขา่ยตาม นโยบายควบรวม
แม่ขา่ยตามนโยบายควบรวม นโยบายควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดเล็ก หมูท่ี ่ 10 โรงเรียนขนาดเล็ก 

34 การจดัหาส่ือการเรียนการสอน เพือ่ใหม้ีการจดัส่ือ โรงเรียน /  -  - 50,000 50,000 50,000 โรงเรียน / เพือ่ใหม้ีการจดัส่ือ กอง
ใหท้ันสมัย หมูท่ี ่ 10 การเรียนการสอนให้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพ์ฒันาเ การเรียนการสอน การศึกษา

ทันสมัย ด็กเล็ก ทีท่ันสมัย 
35 จดัหาน้ าด่ืมสะอาดให้ เพือ่ใหน้ักเรียนได้มีน้ าที่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน นักเรียนได้ด่ืมน้ า กอง

/ศพด.ในพืน้ทีต่ าบลท่าจ าปา สะอาดด่ืม (อบต.) (อบต.) (อบต.) 8 แหง่ สะอาดถกูสุขลักษณะ การศึกษา
36 ส่งเสริมการจดัประสบการณ์ เพือ่ใหผู้้เรียนได้พฒันา โรงเรียน /  -  - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน / ผู้เรียนได้พฒันา กอง

การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน ความสามารถต่างๆ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพ์ฒันา ความสามารถต่างๆ  การศึกษา
เป็นส าคัญ ตามศักยภาพของตน เด็กเล็ก ตามศักยภาพของตน

37 พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เพือ่ใหศู้นยพ์ฒันาเด็ก โรงเรียน /  -  - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน / ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กอง
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เล็กมีหลักสูตรปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพ์ฒันา มีหลักสูตรปฐมวยัใช้

ใช้ในการพฒันาผู้เรียน เด็กเล็ก ในการพฒันาผู้เรียน การศึกษา
38 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก  เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้ โรงเรียน /  -  - 100,000 100,000 100,000 ศูนยพ์ฒันา เด็กนักเรียนได้ กอง

ปฐมวยั รับการตรวจสุขภาพ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเล็ก รับการตรวจสุขภาพ การศึกษา
39 สนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ใหน้ักเรียนได้ โรงเรียน /  -  - 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง

บริโภคอาหารครบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 18 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
 5  หมู่

104
 ผ 02

3. ยทุธศาสตรก์ารศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม
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(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
40 อดุหนุนโรงเรียนชุมชน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง

ค าพอกท่าดอกแกว้ตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั

41 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 156,000 156,000 156,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
ท่าจ าปาตามโครงการ อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
อาหารกลางวนั

42 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 660,000 660,000 660,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
หว้ยพระตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั

43 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 408,000 408,000 408,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
ดอนแดงตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั

44 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 288,000 288,000 288,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
ดอนต้ิวตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั

45 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 296,000 296,000 296,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
ท่าแต้ -ปุง่แก ตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั

46 อดุหนุนโรงเรียนบ้าน เพือ่ใหน้ักเรียนได้บริโภค โรงเรียน /  -  - 552,000 552,000 552,000 จ านวน นักเรียนได้บริโภค กอง
ค าเตย ตาม อาหารครบ 5  หมู ่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แหง่ อาหารครบ 5  หมู่ การศึกษา
โครงการอาหารกลางวนั
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
1 จดัประเพณีแขง่เรือ เพือ่ส่งเสริมการ ประชาชนในต าบล  -  - 120,000 120,000 120,000 ประชาชน 16 เพิม่จ านวน กอง

 ท่องเทีย่ว ในต าบล ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้าน นักท่องเทีย่วใหม้า การศึกษา
ท่าจ าปาและอนุรักษ์ เทีย่วในต าบล
ประเพณีท้องถิ่น ท่าจ าปาและ

อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

2 ส่งเสริมการจดัท าเรือไฟบก เพือ่สืบสานวฒันธรรม หมูท่ี ่7,8,9,10,  -  - 20,000 20,000 20,000 หมูท่ี ่7,8,9, ได้อนุรักษ์ประเพณี กอง
 หมูท่ี ่7,8,9,10,11,12, และประเพณีท้องถิ่น 11,12,13,14, (อบต.) (อบต.) (อบต.) 10,11,12, ท้องถิ่น ใหสื้บต่อถงึ การศึกษา
13,14,15,16 ใหสื้บต่อไป 15,16 13,14,15,16 รุ่นลูก – หลาน

3 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท า เพือ่สืบสานวฒันธรรม หมูท่ี ่1,2,3,4,  -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่1-6 ได้อนุรักษ์ประเพณี กอง
เรือไฟโบราณ หมูท่ี ่1-6 และประเพณีท้องถิ่น 5,6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น ใหสื้บต่อถงึ การศึกษา

ใหสื้บต่อไป รุ่นลูก – หลาน
4 โครงวนัผู้สูงอาย ุ/วนัสงกรานต์ เพือ่สืบสานวฒันธรรม ผู้สูงอาย ุ60 ปี  -  - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอาย ุ60 ได้อนุรักษ์ประเพณี กอง

และประเพณีท้องถิ่น ขึ้นไปเขา้ร่วม (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ปี ขึ้นไป ท้องถิ่น ใหสื้บต่อถงึ การศึกษา
ใหสื้บต่อไป กจิกรรม 16 หมูบ่้าน รุ่นลูก – หลาน

5 ส่งเสริมประเพณีเขา้พรรษา- เพือ่เป็นการส่งเสริม ประชาชนหมู่  -  - 50,000 50,000 50,000 1  คร้ัง  ต่อ  1  ปไีด้รับการส่งเสริม ส านักปลัด
ออกพรรษา หมูท่ี ่1 - 16 ประเพณีเขา้พรรษา ที ่1 - 15 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประเพณีเขา้พรรษา-

 -ออกพรรษา ออกพรรษา
6 กอ่สร้างพพิธิภนัฑ์หลวงปูส่นธิ์ เพือ่ใหม้ีสถานทีส่ าหรับ ประชาชนหมู่  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนหมู่ มีสถานทีส่ าหรับ

ศึกษาประวติัและ ที ่1 - 16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที ่1 - 16 ศึกษาประวติัและ กองช่าง
ความเป็นมาของหลวง ความเป็นมาของ
ปูส่นธ์ หลวงปูส่นธ์
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โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



7 ส่งเสริม สนับสนุนงาน เพือ่เป็นการส่งเสริม ประชาชนหมูท่ี่1,2,3,  -  - 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง ได้สืบสานขนบ
ประเพณีแหรู่ปเหมือน สนับสนุนงานประเพณี 4,5,6 (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ต่อ  1  ปี ธรรมเนียม กอง
หลวงปูส่นธิ์  หลวงปูแ่กว้ ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา
  หลวงปูอ่ทุา , หลวงปูแ่ดง
 หมู ่1,2,3,4,5,6

8 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่เป็นการส่งเสริม ประชาชน 15 หมูบ่้าน  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานขนบธรรม
วฒันธรรมท้องถิ่นภายใน สนับสนุนประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี เนียมประเพณี กอง
ต าบลท่าจ าปา ท้องถิ่นต าบลท่าจ าปา ท้องถิ่น การศึกษา

9 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู่7,8,9,  -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
ไทโส้ หมู ่7,8,9,14,15,16 งานประเพณีท้องถิ่น 14,15,16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

10 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู ่3,4  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
บุญเดือน 3   หมู ่3,4 งานประเพณีท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

11 ส่งเสริมประเพณีบุญขา้วจี่ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู ่9  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ได้สืบสานงาน กอง
หมูท่ี ่9 งานประเพณีท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

12 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน   ประชาชนหมู ่  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
เล้ียงปูต่า หมู ่8,12,14,15  งานประเพณีท้องถิ่น 12,14,15 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

13 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู ่  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ได้สืบสานงาน กอง
ทอดต้น หมู ่10,11,13 งานประเพณีท้องถิ่น 10,11,13 (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

14 ส่งเสริม สนับสนุนประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน   ประชาชน  -  - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
บุญพทายขา้วเปลือก งานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น

15 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน   ประชาชน  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
เดือน 4  หมู ่14  งานประเพณีท้องถิ่น หมู ่14 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

16 ส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน     16 หมูบ่้าน  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
พระเวชสัญดร งานประเพณีท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

107
3. ยทุธศาสตรก์ารศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ผ 02
3. 2 แผนงานศาสนาและวฒันธรรม
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17 ส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน   หมูท่ี ่10  -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
ประเพณีญ้อ  งานประเพณีท้องถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

18 โครงการสืบสานประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน   จ านวน 16  -  - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง  ได้สืบสานงาน กอง
บุญเดือน 4 พระธาตุท่าอเุทน  งานประเพณีท้องถิ่น หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ  1  ปี ประเพณีท้องถิ่น การศึกษา

19 โครงการลานวฒันธรรมต าบล เพือ่ส่งเสริมใหม้ีลาน มีลานวฒันธรรม  -  - 30,000 30,000 30,000  12 คร้ัง มีสถานทีจ่ดักจิ กอง
วฒันธรรมต าบล ต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อปี กรรมต่างๆในต าบล การศึกษา
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4. ยทุธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ/ สิงแวดล้อม / และการทอ่งเทีย่ว



4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                   งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
1 รณรงค์ อบรมการอนุรักษ์ เพือ่ใหป้ระชาชนอนุรักษ์ ประชาชนใน  -  - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน 16 ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ ต าบลท่าจ าปา (อบต. (อบต. (อบต. หมูบ่้าน พนัธไ์ม้ธรรมชาติ ส านักปลัด
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

2 ปลูกต้นไม้ริมทาง /สวน เพือ่สร้างความสมดุล         จ านวนต้นไม้  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน  จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น  
สาธารณะ ใหธ้รรมชาติ เพิม่ขึ้น จ านวน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ต้น เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว ส านักปลัด

 1,000  ต้น  ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล

3 ปลูกป่าในพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่สร้างความสมดุล        จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น   -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน  จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น 
ประโยชน์ หมูท่ี ่4  ใหธ้รรมชาติ จ านวน  1,000  ต้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ต้น เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว  ส านักปลัด

ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล

4 ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เพือ่ใหป้ระชาชน 1 คร้ัง  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนไม่ตัดไม้
เกยีรติจติอาสาสร้างป่ารักษ์น้ า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม  ต่อ 1 ปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ท าลายป่าและ กอง

ชาติและส่ิงแวดล้อม ปลูกป่าเพิม่มากขึ้น การศึกษา
5 ปลูกพชืสมุนไพรในพืน้ที่ เพือ่สร้างความสมดุล        จ านวนต้นไม้  -  - 30,000 30,000 30,000 จ านวน  จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น

สาธารณะ หมูท่ี ่4  ใหธ้รรมชาติและอนุรักษ์ เพิม่ขึ้น จ านวน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ต้น เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว  ส านักปลัด
สมุนไพรใหค้งอยู่ 1,000 ต้น ฝนตกต้องตาม

ฤดูกาลและพชื
สมุนไพรคงอยู่
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4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



6 ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน เพือ่ใหห้มูบ่้านมีความ 16 หมูบ่้าน  -  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบ่้าน ภมูิทัศน์ภายใน
หมูบ่้านสร้างหน้าบ้าน เป็นระเบียบและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบ่้านมีความเป็น ส านักปลัด
สวยหลังบ้านสวน สวยงาม ระเบียบและสวยงาม
ภายในต าบลท่าจ าปา

7 พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมการ หมูท่ี ่16  -  - 100,000 100,000 100,000 หมูท่ี ่16 เพิม่จ านวน
ชลประทานริมบึง หมูท่ี ่16  ท่องเทีย่ว (อบต.) (อบต.) (อบต.) นักท่องเทีย่วให้ กอง

ในต าบลท่าจ าปา เขา้มาเทีย่วในต าบล การศึกษา
ท่าจ าปามากขึ้น

8 ส่งเสริม สนับสนุนป่าดง เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน      หมูท่ี ่12  -  - 30,000 30,000 30,000 1  คร้ังต่อ ป่าดงกระแสนให้
กระแสนใหเ้ป็นสถานที่ ป่าดงกระแสนใหเ้ป็น (อบต.) (อบต.) (อบต.)  1  ปี เป็นสถานที่ ส านักปลัด
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ สถานทีท่่องเทีย่ว ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์

เชิงนิเวศน์
9 โครงการรักน้ ารักป่ารักษา เพือ่ใหป้ระชาชนอนุรักษ์ 1 คร้ัง  -  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนไม่ตัดไม้

แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  ต่อ 1 ปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ท าลายป่าและ กอง
ส่ิงแวดล้อม ปลูกป่าเพิม่มากขึ้น การศึกษา

10 เส้นทางจกัรยาน เพอืส่งเสริมการออก ประชาชน  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ
ก าลังกายในการปัน่ 16 หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ร่างกายแขง็แรง ส านักปลัด
จกัรยานภาย
ในต าบลท่าจ าปา

0 100,000
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4. ยทุธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ/ สิงแวดล้อม / และการทอ่งเทีย่ว
4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
1 ส ารวจ/ตรวจสอบแนวเขต เพือ่ใหท้ีส่าธารณะมี 16  หมูบ่้าน  -  - 50,000 50,000 50,000 16  หมูบ่้าน ทีส่าธารณะมี

พืน้ทีส่าธารณะในต าบล แนวเขตทีช่ัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) แนวเขตทีช่ัดเจน ส านักปลัด
ท่าจ าปา

2 รังวดัเขตพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ใหท้ีส่าธารณะมี หมูท่ี ่ 8  -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่ 8 ทีส่าธารณะมี
หว้ยทราย /ดอนปูต่า /     แนวเขตทีช่ัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) แนวเขตทีช่ัดเจน ส านักปลัด
ป่าช้า  หมูท่ี ่8

3 ส ารวจพืน้ทีส่าธารณะหว้ยบ่อ เพือ่ใหท้ีส่าธารณะมีแนว หมูท่ี ่9  -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่9 ทีส่าธารณะมี
/หว้ยหลง  หมูท่ี ่9 เขตทีช่ัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) แนวเขตทีช่ัดเจน ส านักปลัด

4 ตรวจสอบแนวเขตที่ เพือ่ใหท้ีส่าธารณะมี หมู ่9 ,11,12  -  - 50,000 50,000 50,000 หมู ่9 ,11, ทีส่าธารณะมี
สาธารณะประโยชน์  แนวเขตทีช่ัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 12 แนวเขตทีช่ัดเจน ส านักปลัด
หมู ่9, 11,12

5 แบ่งเขตปกครองหมูบ่้าน เพือ่ใหห้มู ่12 มีแนว หมู ่12  -  - 50,000 50,000 50,000 หมู ่12 หมู ่12 มีแนวเขต
นาดอกไม้    หมู ่12 เขตปกครองทีช่ัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปกครองทีช่ัดเจน ส านักปลัด

6 รังวดัออก นสล.ทีส่าธารณะ เพือ่ใหพ้ืน้ทีส่าธารณะ            16  หมูบ่้าน  -  - 50,000 50,000 50,000 15  หมูบ่้าน พืน้ทีส่าธารณะ
เพิม่เติมในต าบลท่าจ าปา ในต าบลท่าจ าปามี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในต าบลท่าจ าปา ส านักปลัด
ในแปลงทีไ่ม่มี เอกสาร นสล . เอกสาร นสล. มีเอกสาร นสล. 

7 กอ่สร้างแนวกนัไฟภายใน เพือ่ป้องกนัไฟไหม้ป่า              และส่ิงแวดล้อม และป้องกนัการบุกรุกป่าหมูท่ี ่1-16  -  - 100,000 100,000 100,000 หมูท่ี ่1-16 ป่าไม้ไม่ถกูท าลาย ส านักปลัด
ต าบลท่าจ าปา และอนุรักษ์ ทรัพยากร (อบต.) (อบต.) (อบต.) และไม่มีการบุกลุก งาป้องกนั

ธรรมชาติ   ป่าชุมชน

#VALUE! #VALUE! 400,000 400,000 400,000 7
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                   งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



1 กอ่สร้างทีท่ิง้ขยะ/ก าจดัขยะ เพือ่ใหม้ีสถานทีท่ิง้ขยะ      จ านวน 1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แหง่ พืน้ทีใ่นหมูบ่้าน กองช่าง
ในต าบลท่าจ าปา ทีเ่หมาะสม (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะอาด  

2 จดัระบบการก าจดัขยะภายใน เพือ่ใหม้ีทีท่ิง้ขยะใหเ้ป็น 16 หมูบ่้าน  -  - 100,000 100,000 100,000 16 หมูบ่้าน ทุกหมูบ่้านมีการ  ส านักปลัด
หมูบ่้านทุกหมูบ่้านในต าบล ระเบียบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ก าจดัขยะอยา่ง
ท่าจ าปา เป็นระบบ

3 จดัหาถงัขยะใหทุ้กหมูบ่้าน            ในต าบลท่าจ าปา หมูท่ี ่1 - เพือ่ใหม้ีการก าจดัขยะ จดัซ้ือถงัขยะให้  -  - 150,000 150,000 150,000 16 หมูบ่้าน ทุกหมูบ่้านมีถงัขยะ ส านักปลัด
ในต าบลท่าจ าปา ทุกหมูบ่้าน เพยีงพอทุก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใช้อยา่งเพยีงพอ

หมูบ่้าน ทุกหมูบ่้าน
4 จดัหาเคมีภณัฑ์ส าหรับก าจดั เพือ่ป้องกนัโรคติดต่อ บ่อขยะของ  -  - 80,000 80,000 80,000 บ่อขยะจ านวน มีการป้องกนัโรคโรค ส านักปลัด

และฝังกลบขยะมูลฝอย และป้องกนัแหล่งเพาะ  อบต. ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 2 บ่อ ติดต่อและป้องกนั
พนัธโ์รค แหล่งเพาะพนัธ์

5 โครงการจงัหวดันครพนม เพือ่สร้างวนิัยคนในเขต ประชาชนในเขต  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีวนิัย ส านักปลัด
สะอาด รักษาความสะอาด จงัหวดันครพนม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตจงัหวดั คนในเขตต าบล

ในบ้านเมือง นครพนม จงัหวดันครพนม
รักษาความ
สะอาดในบ้านเมือง

6 โครงการต าบลท่าจ าปา เพือ่สร้างวนิัยคนในเขต ประชาชนในเขต  -  - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีวนิัย ส านักปลัด
สะอาด คนในชาติมีสุข ต าบลท่าจ าปา รักษา ต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตต าบล คนในเขตต าบล

สะอาดในบ้านเมือง
7 จดัหาสถานทีท่ิง้ขยะ เพือ่ใหม้ีสถานทีท่ิง้ขยะ หมูท่ี ่1 - 16  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมูท่ี ่1-16 ทุกหมูบ่้านมีการ

ในเขตต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ก าจดัขยะอยา่งเป็น ส านักปลัด
ระบบ  
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8 กอ่สร้างอาคารคัดแยกขยะ เพือ่ใหม้ีการคัดแยก หมูท่ี ่4  -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่4 ประชาชนมีวนิัยคน
ชุมชน หมูท่ี ่4 ขยะก าจดัขยะใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตต าบล ส านักปลัด

หมูบ่้าน ท่าจ าปารักษาความ
สะอาดในบ้านเมือง

0 0 1,570,000 1,570,000 3,140,000
1,570,000
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงน่าอยู่ ผ 01
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่5. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
5. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 



5.1    แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 ส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนมี เกษตรกร  -  - 40,000 40,000 40,000 รุ่นละ ประชาชนทีเ่ขา้รับ กอง
ในต าบลท่าจ าปา ความรู้ความสามารถ รุ่นละ 30 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 30 คน การอบรมได้รับ สวสัดิการ

ฝึกเป็นอาชีพได้ ความรู้เพือ่ประกอบ สังคม
อาชีพ

2 ฝึกอบรมการจดัท าปุย๋ชีวภาพ       เพือ่ใหเ้กษตรกรลด มีทีส่ าหรับการจดั  -  - 40,000 40,000 40,000 จ านวน  ประชาชนลดภาระ กอง
ภายในต าบลท่าจ าปา การใช้ปุย๋เคมี ท าปุย๋ชีวภาพภาย  (อบต.) (อบต.) (อบต.) 100 คน ค่าใช้จา่ยในการซ้ือ สวสัดิการ

ในต าบลท่าจ าปา ปุย๋เคมี สังคม
3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ใหก้ลุ่มอาชีพมี หมูท่ี ่2,3,4  -  - 20,000 20,000 20,000 หมูท่ี ่2,3,4 เพือ่ใหป้ระชาชนมี กอง

ปลาร้า หมูท่ี ่2,3,4,5,6 ความรู้ในการท าปลาร้า 5,6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) 5,6 ความรู้ความสามารถ สวสัดิการ
ฝึกเป็นอาชีพได้ สังคม

4 สนับสนุนกลุ่มเพาะเหด็ เพือ่ใหก้ลุ่มอาชีพมีเงินทุน หมูท่ี ่ 3,4,5,6  -  - 30,000 30,000 30,000 หมูท่ี ่ 2,3,4 ในกลุ่ม เพือ่ลดค่า กอง
หมูท่ี ่ 3,4,5,6 ในการประกอบกจิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ,5,6 ใช้จา่ยในครัวเรือน สวสัดิการ

กลุ่ม สังคม
5 สนับสนุนงบประมาณฝึก เพือ่ใหก้ลุ่มอาชีมีความรู้ กลุ่มอาชีพภายใน  -  - 50,000 50,000 50,000 หมู ่ 1-16 มีความรู้และเพิม่ กอง

อบรมและศึกษาดูงาน ในการประกอบกจิการ ต าบลท่าจ าปา  (อบต.) (อบต.) (อบต.) สวสัดิการ
ใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆภายใน กลุ่ม หมู ่ 1-16 สังคม
ต าบลท่าจ าปา

114
 ผ 02

5. ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
5.1    แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

               งบประมาณและทีม่า



(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
6 พฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพือ่เพิม่ศักยภาพกลุ่ม  16 หมูบ่้าน  -  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบ่้าน กลุ่มอาชีพในต าบล กอง

ต่างๆ  หมูท่ี ่1 - 16    อาชีพ 16 หมูบ่้านใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปามีศักยภาพ สวสัดิการ
ต าบลท่าจ าปา เพิม่ขึ้น สังคม

7 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่เพิม่ศักยภาพ  หมูท่ี ่15  -  - 20,000 20,000 20,000 หมูท่ี ่15 กลุ่มอาชีพในต าบล กอง
จกัสาน หมูท่ี ่15 กลุ่มอาชีพหมูบ่้านใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปามีศักยภาพ สวสัดิการ

ต าบลท่าจ าปา เพิม่ขึ้น สังคม
8 จดัต้ังศูนยบ์ริหารศัตรูพชื เพือ่ป้องกนัโรคระบาด  หมูท่ี ่9  -  - 50,000 50,000 50,000  หมูท่ี ่9 มีการป้องกนัโรค กอง

ชุมชนต าบลท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระบาด สวสัดิการ
สังคม

9 สนับสนุนอนุรักษ์ไกพ่นัธุ์ เพือ่ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงไก่ หมูท่ี ่10  -  - 20,000 20,000 20,000 1 หมูบ่้าน กลุ่มอาชีพในต าบล กอง
พืน้เมือง หมูท่ี ่10 พนัธุ์พืน้เมืองในหมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา มีศักยภาพ สวสัดิการ

เพิม่ขึ้น สังคม
10 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงสุกร เพือ่ส่งเสริมกลุ่มสุกรใน หมูท่ี ่11,15   -  - 30,000 30,000 30,000 หมูท่ี ่11,15  กลุ่มอาชีพในต าบล กอง

หมูท่ี ่11,15  หมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา มีศักยภาพ สวสัดิการ
ในการเล้ียงสุกร สังคม
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5.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                 งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



11 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมูท่ี ่11   -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่11  กลุ่มอาชีพในต าบล กอง
เล้ียงปลาในบ่อดิน เล้ียงปลาในบ่อดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา มีศักยภาพ สวสัดิการ

ในการเล้ียงปลา สังคม
12 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริม หมูท่ี ่14  -  - 30,000 30,000 30,000 หมูท่ี ่14  ประชาชนมีอาชีพ กอง

ปลูกสับปะรดภายในต าบล ประชาชนมีกลุ่มอาชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลูกสับปะรดใน สวสัดิการ
ท่าจ าปา ปลูกสับปะรด หมูบ่้าน สังคม

13 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ เพือ่ส่งเสริมสตรีมีกลุ่ม หมูท่ี ่1 - 16  -  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบ่้าน กลุ่มสตรีมีอาชีพ กอง
 ใหก้ลุ่มสตรีภายในหมูบ่้าน อาชีพท าในหมูบ่้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท าในหมูบ่้าน สวสัดิการ
หมู ่1 - 16 สังคม

14 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริมประชาชนมี หมูท่ี ่16  -  - 30,000 30,000 30,000 16 หมูบ่้าน ประชาชนมีอาชีพ กอง
ยางพารา หมู ่1 - 16 กลุ่มอาชีพยางพารา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยางพาราในหมูบ่้าน สวสัดิการ

ในหมูบ่้าน
15 ส่งเสริมการท านาด้วย เพือ่ส่งเสริมการท านาด้วย หมูท่ี ่16  -  - 50,000 50,000 50,000 1 หมูบ่้าน ประชาชนใช้ปุย๋ กอง

ปุย๋ชีวภาพ   หมู ่16 ปุย๋ชีวภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวภาพในการท านา สวสัดิการ
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5.1    แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                             งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2,562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



17 โครงการจดัต้ังร้านกองทุน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี หมูท่ี ่16  -  - 50,000 50,000 50,000 หมูท่ี ่16 ประชาชนมีร้าน กอง
ประจ าหมูบ่้าน หมู ่16 ร้านกองทุนประจ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) กองทุนประจ า สวสัดิการ

หมูบ่้าน หมูบ่้าน สังคม
18 ส่งเสริมพชืเศรษฐกจิ ส่งเสริมใหป้ระชาชน 16 หมูบ่้าน  -  - 30,000 30,000 30,000 16 หมูบ่้าน ประชาชนมีพชื กอง

สับประรด,แตงโม,แตงไทย มีพชืเศรษฐกจิและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) เศรษฐกจิและ สวสัดิการ
มีรายได้ในต าบล มีรายได้ในต าบล สังคม

19 กอ่สร้างตลาดชุมชน หมูท่ี ่7 เพือ่ส่งเสริมให้ หมูท่ี ่7  -  - 100,000 100,000 100,000 หมูที ่7 ประชาชนมีตลาด กอง
ประชาชนมีอาชีพภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภายในหมูบ่้าน สวสัดิการ
ในหมูบ่้าน สังคม

20 ปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน เพือ่เป็นการปรับปรุง ภายในต าบล  -  - 500,000 500,000 500,000 16 หมูบ่้าน เป็นการปรับปรุง กองช่าง
ผังเมือง/ชุมชน ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผังเมือง/ชุมชน

21 โครงการสนับสนุนการ เพือ่ใหป้ระชาชนมีการ จดัอบรมใหค้วาม  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีการ กอง
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา ใช้ชีวติประจ าวนัตาม รู้และจดัต้ังศูนย์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนที่ ใช้ชีวติประจ าวนั สวสัดิการ
เศรษฐกจิพอเพยีงระดับชุมชน หลักของความพอเพยีง เรียนรู้ระดับชุมชน เขา้ร่วมโครง สังคม

การตระหนัก
ในการใช้ชีวติ
แบบพอเพยีง
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6.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป



โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                  งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ

1 อบต.สัญจรพบประชาชน เพือ่ใหบ้ริการประชาชน   สอบต.ท่าจ าปา  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ใหบ้ริการประชาชน ส านักปลัด
ในด้านต่างๆ พร้อมทัง้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 6  หมูบ่้าน ในด้านต่างๆ พร้อม
รับฟงัความคิดเหน็ในการ ทัง้รับฟงัความคิด
ปฎบิัตงานของ อบต. เหน็ในการ

ปฎบิัตงานของอบต.
2 ส่งเสริมการประชุมรับฟงัการ เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน ตามโครงการอบต.  -  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

ประชุมสภาท้องถิ่น ร่วมของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน ในทางการเมือง
ท้องถิ่น

3 เลือกต้ังนายก/สอบต./ กรณีครบ เพือ่ปฏบิัติใหเ้ป็นไปตาม ตามโครงการอบต.  -  - 600,000 600,000 600,000 ประชาชน มีนายก/ส.อบต. ส านักปลัด
วาระ และต าแหน่งวา่ง กฏหมายก าหนด (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน สถาบันส าคัญ

ของชาติ
ต าแหน่งทีว่า่ง
แทนต าแหน่งทีว่า่ง

4 โครงการศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการ เพือ่ช่วยเหลือ ตามหนังสือส่ังการ  -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน มีการประสานงาน ส านักปลัด
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประชาชนขององค์กร (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน ระหวา่งหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

630,000 630,000 630,000 3 ในการปฏบิัติ ช่วยเหลือ
ประชาชน
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6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงและการบรหิาร ผ 02
6.1   แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                                  งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน



(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ
5 ซ่อมแซมทรัพยสิ์นส านักงาน เพือ่รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิืน ตามแบบของ  -  - 150,000 150,000 150,000 ทรัพยสิ์น อบต. ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

 อบต.ท่าจ าปา ของราชการเพือ่พร้อม  อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการอยา่งมี
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ประสิทธภิาพ

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพือ่ใหบ้ริการประชาชน ตามแบบของ  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สถานีสูบน้ า อบต.ท่าจ าปา ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน บริการอยา่งมี

ประสิทธภิาพ
7 โครงการป้องกนัและปราบ เพือ่ใหบ้ริการประชาชน ผู้บริหาร/ส.อบต.  -  - 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ปรามการทุจริต ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ พนักงานส่วน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบ่้าน บริการอยา่งมี
และมีคุณธรรมจริยธรรม ต าบลพนักงานจา้ง ประสิทธภิาพ
ในการท างาน

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานทีส่ าหรับอ านวยตามแบบของ  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเขตพืน้ที่ มีสถานทีส่ าหรับอ านวย กองช่าง
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วน ความสะดวก ปลอดภยัต่อ  อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต าบลท่าจ าปา ความสะดวก ปลอดภยัต่อ
ต าบลท่าจ าปา การปฎบิัติงานของบุคลากร การปฎบิัติงานของบุคลากร

ส่วนต าบลท่าจ าปา ต าบลท่าจ าปา
9 กอ่สร้างบ้านพกักอ่สร้างบ้าน เพือ่ใหพ้นักงานสูบน้ ามี สถานีสูบน้ า  -  - 800,000 800,000 800,000 สถานีสูบน้ า พนักงานสูบน้ า การช่าง

พกัสถานีสูบน้ าท่าดอกแกว้ 2 ทีพ่กัทีป่ลอดภยั ท่าจ าปา 1,2,3 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าดอกแกว้ 2 มีทีพ่กัทีป่ลอดภยั
10 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพกั เพือ่ใหพ้นักงานสูบน้ ามี สถานีสูบน้ า  -  - 400,000 400,000 400,000 สถานีสูบน้ า พนักงานสูบน้ า กองช่าง

สถานีสูบน้ าท่าจ าปา 3 ทีพ่กัทีป่ลอดภยั ท่าจ าปา 1,2,3 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา 3 มีทีพ่กัทีป่ลอดภยั
11 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า เพือ่ใหก้ารบริการประชาชน สถานีสูบน้ า 1,2,3  -  - 400,000 400,000 400,000 สถานีสูบน้ า ประชาชนได้รับการบริการ กองช่าง

ด้วยไฟฟา้ท่าจ าปา 1 อยา่งมีประสิทธภิาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา 1 อยา่งมีประสิทธภิาพ
12 จดัซ้ือน้ าด่ืมบรรจขุวดและ เพือ่ใหม้ีน้ าด่ืมใหก้บั พนักงานอบต.  -  - 80,000 80,000 80,000 พนักงานอบต. มีน้ าด่ืมใหก้บั ส านักปลัด

บรรจถุงั พนักงานได้พยีงพอ ท่าจ าปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา พนักงานได้พยีงพอ
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13 ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เพือ่ใหบ้ริการประชาชน พนักงาน  -  - 20,000 20,000 20,000 พนักงานอบต. พนักงานอบต. ส านักปลัด
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ อบต.ท่าจ าปาและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าจ าปา ท่าจ าปา และ

ประชาชน และประชาชน ประชาชนมีระบบ
โทรคมนาคมอยา่
งมีประสิทธภิาพ

14 โครงการบริการ เพือ่ใหบ้ริการประชาชน ประชาชน  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน บริการประชาชน กองคลัง
จดัเกบ็ภาษีเชิงรุก ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ หมูท่ี ่1-16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูท่ี ่1-16 ได้อยา่ง

มีประสิทธภิาพ
15 ฝึกอบรมและศึกษา เพือ่เพิม่ศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 300,000 300,000 300,000 บุคลากร เพิม่ศักยภาพ ในการ ส านักปลัด

ดูงานนอกสถานที ่ บุคลากร ท้องถิ่น/ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ท างานบุคลากร
ผู้บริหาร /ส.อบต. ผู้บริหาร / ท้องถิ่น/ ผู้บริหาร 
มีความรู้ในการ ส.อบตและ ส.อบต. ใหม้ีประสิท
ปฏบิัติงาน ประชาชน. ธภิาพมากขึ้น

16 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมค่า เพือ่ใหบ้ริการประชาชน บุคลากรท้องถิ่น  -  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บุคลากรท้องถิ่นและ ส านักปลัด
ภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิ ประชาชน
เทศค่าทีป่รึกษาทีไ่ม่เกี่ยวกบั ภาพมากขึ้น
ครุภณัฑ์หรือส่ิงกอ่สร้าง

17 อบรมการบริหารจดัการทีดี่ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีบุ่คลากร บุคลากรท้องถิ่น  -  - 30,000 30,000 30,000 บุคลากร บุคลากรท้องถิ่น/ ส านักปลัด
ท้องถิ่น/ ผู้บริหาร / (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/  ผู้บริหาร /ส.อบต. 
 ส.อบต. ทีม่ีความรู้ใน ผู้บริหาร / ทีม่ีความรู้ในการ
การปฏบิัติงานราชการ ส.อบต. ปฏบิัติงานราชการ
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18 สนับสนุนการศึกษาของ เพือ่เพิม่ศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 500,000 500,000 500,000 บุคลากร บุคลากรท้องถิ่น/ ส านักปลัด
บุคลากรท้องถิ่น บุคลากร ท้องถิ่น/ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ท้องถิ่น/  ผู้บริหาร/ส.อบต.  

ผู้บริหาร /ส.อบต. ผู้บริหาร /  ทีม่ีความรู้ในการ
มีความรู้ในการ ส.อบต. ปฏบิัติงานราชการ
ปฏบิัติงาน เพิม่ศักยภาพ

ในการท างาน 
ใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

19 จา้งเหมาบริการต่างๆ เพือ่ใหบ้ริการประชาชน บุคลากรท้องถิ่น  -  - 40,000 40,000 40,000 บุคลากร บริการประชาชน ส านักปลัด
ขององค์การบริหาร ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ได้อยา่ง
ส่วนต าบลท่าจ าปา ผู้บริหาร / มีประสิทธภิาพ

ส.อบตและ
ประชาชน.

20 ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหบ้ริการประชาชน บุคลากรท้องถิ่นและ  -  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บริการประชาชน ส านักปลัด
ซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างของ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ได้อยา่ง
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ประชาชน. มีประสิทธภิาพ

21 จา้งเหมาจดัท าป้าย เพือ่ใหบ้ริการประชาชน บุคลากรท้องถิ่น  -  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บริการประชาชน
ประชาสัมพนัธต่์างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ได้อยา่ง ส านักปลัด

ผู้บริหาร / มีประสิทธภิาพ
ส.อบตและ
ประชาชน.
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22 การเล้ียงรับรองของ เพือ่ใหบ้ริการ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร การบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ได้อยา่ง ส านักปลัด
ในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร / มีประสิทธภิาพ

ส.อบตและ
ประชาชน.

23 ค่าใช้จา่ยในการทดสอบ เพือ่ใหบ้ริการ ทดสอบน้ าประปา  -  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน. การบริการ
น้ าประปา และอื่นๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ในเขตพืน้ทีต่ าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบ่้าน ได้อยา่ง กองช่าง

ท่าจ าปา มีประสิทธภิาพ
24 โครงการใหค้วามรู้ประชาชน เพือ่เพิม่ศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บุคลากร 

เกี่ยวกบัสาธารณภยั บุคลากร ท้องถิ่น และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น ท้องถิ่น ส านักปลัด
มีความรู้ในการ มีความรู้ในการ
ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

25 เติมน้ ายาเคมีถงัดับเพลิง เพือ่เพิม่ศักยภาพของ เพือ่ใหบ้ริการ  -  - 3,000 3,000 3,000 บุคลากร บุคลากร 
บุคลากร ท้องถิ่น ได้อยา่งมี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น ท้องถิ่น ส านักปลัด
มีความรู้ในการ ประสิทธภิาพ มีความรู้ในการ
ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

26 จดัซ้ือหนังสือพมิพ์ เพือ่ใหบุ้คลากรองค์กร/ บุคลากรท้องถิ่น    -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน บุคลากรในองค์กร
ประชาชนได้รับขา่วสาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 6  หมูบ่้าน ได้รับขา่วสาร ส านักปลัด

27 ค่าวสัดุ อปุกรณ์ และค่าจา้ง เพือ่ใหบ้ริการ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น 
เหมาต่างๆ ค่าด าเนินงานด้าน ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผู้บริหาร ส านักปลัด
ต่างๆ เพือ่ใช้ในงานพธิทีาศาสนา กองช่าง  มีความรู้ในการ
และงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ปฏบิัติงานราชการ

-
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28 พฒันาศักยภาพพนักงาน / เพือ่ใหบุ้คลากรท้องถิ่น / บุคลากรท้องถิ่น  -  - 350,000 350,000 350,000 บุคลากรท้อง บุคลากรท้องถิ่น 

 ผู้บริหาร /ส.อบต. ผู้บริหาร /ส.อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ถิ่นส านักปลัด / ผู้บริหาร/ ส.อบต. ส านักปลัด
ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง มีความรู้ในการ  มีความรู้ในการ
ไปราชการในประเทศ ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานราชการ

29 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่ใหบุ้คลากรท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น  -  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น 
ไปราชการในประเทศ ผู้บริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กองคลัง  ผู้บริหาร กองคลัง

มีความรู้ในการ  มีความรู้ในการ
ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานราชการ

30 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่ใหบุ้คลากรท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น  -  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น 
ไปราชการในประเทศ ผู้บริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผู้บริหาร กอง

มีความรู้ในการ การศึกษา  มีความรู้ในการ การศึกษา
ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานราชการ

31 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่ใหบุ้คลากรท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น  -  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น 
ไปราชการในประเทศ ผู้บริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผู้บริหาร กอง

มีความรู้ใน กองช่าง  มีความรู้ในการ กองช่าง
การปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานราชการ

32 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่ใหบุ้คลากรท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น  -  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร บุคลากรท้องถิ่น 
ไปราชการในประเทศ ผู้บริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่นกอง  ผู้บริหาร กอง

มีความรู้ใน สวสัดิการ  มีความรู้ในการ สวสัดิการ
การปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานราชการ

33 ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองวทิยส่ืุอสาร เพือ่ใหบ้ริการ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร การบริการ
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน ท้องถิ่น ได้อยา่ง ส านักปลัด

มีประสิทธภิาพ
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6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงและการบรหิาร  ผ02
6.1   การบรหิารงานทัว่ไป

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย                                                  งบประมาณและทีม่า ตวัชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561  2563 2564 2565 จะไดร้บั รบัผิดชอบ



34 การเล้ียงรับรองของ เพือ่ใหบ้ริการ บุคลากรท้องถิ่น  -  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร การบริการ
การประชุมสภาองค์การบริหาร ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท้องถิ่น/ ได้อยา่ง ส านักปลัด
ส่วนต าบลท่าจ าปา ผู้บริหาร / มีประสิทธภิาพ

ส.อบตและ
ประชาชน.

35 เพือ่จา่ยค่าตอบเบีย้ประชมุของ เพือ่ใหง้านมีประสิทธิ คณะกรรมการ  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวน การจดัท าแผน ส านักปลัด

คณะกรรมการสนับสนุน/ ภาพมากขึ้น สนับสนุน/คณะ 256 มีประสิทธภิาพ

คณะกรรมการพัฒนา กรรมการพฒันา คน มากขึ้น
แผนพฒันาท้องถิ่น อบต. แผนอบต.
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